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উপক্রমণিকা 

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য আপামরসাধারণের মৃক্তি। সেই কথা নিয়েই 

আরম্ভ হয়েছে কুলার্ণবতন্ত্র। পরমকরুণাময়ী জগজ্জননী করুণাম্বতবারিধি 

জগংপিতা শিবের কাছে অনুনয় করে বলছেন-__-“অসার ঘোরসংসারে 

সর্বদুঃখের হেতুরূপ-মলযুক্ত নানাবিধ দেহ্ধারী অসংখ্য জীব জন্মাচ্ছে এবং 

মরছে । তাদের মুক্তি নাই । তাঁরা সর্বদ! দুঃখার্ত ; কদাচিৎ কেউ সৃখী । 

হে দেবেশ, হে প্রভু; এইসব জীব কি উপায়ে মুক্তি পাবে তা আমাকে বল ।”১ 

শিবম্বখে এই মুক্তির উপায়ই আলোচ্য তন্ত্রে বিবৃত হয়েছে । 
প্রথমেই শিবের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে । বল! হয়েছে, শিব পরক্রন্গস্বরূপ, 

নিষ্ণল, অদ্বয়, সর্বমলশুন্য, সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা ।২ 

তারপর শিব ও জীবের, সু্ন্ধ এবং জীবের স্বরূপ কথিত হয়েছে । জীব 

স্বর্ূপতঃ শিব। তাই জীবও অনাদি। তবে অনাদি অবিদ্যার জন্য সে 

উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্জ ও জরাম়ুজ এই চত্ববিধ শরীর ধারণ করে । এই চতুবিধ 
শরীর হাজার হাজার বার ধারণ করতে করতে জীব পুণ্যবান্ মান্ষ হয় আর 
তা হয়ে যদি তত্বজ্ঞানী হয় তা হলেই মোক্ষলাভ করে 1৩ 

লক্ষ্য করার বিষয়, তন্ত্রে জীবের একপ্রকার ক্রমবিবর্তন স্বীকৃত ॥ উদ্ভিদৃ- 

জন্ম থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বিবিধ জন্মের মধ্য দিয়ে এসে সে 

মানবজন্ম লাভ করে । এই মানবদেহেই তত্বজ্ঞান লাভ হয় আর তাতেই 
মিলে মোক্ষ 1 তাই মানবজন্মকে বল! হয়েছে মোক্ষের সোপান ।« 

অন্যান্য তন্ত্রের মতো আলোচ্যতন্ত্রেও মানবদেহের গৌরব বিশেষভাবে 
ঘোষিত হয়েছে । এই দেহ ছাড়া পুরুষার্থ লাভ হয় না।৬ অতএব, সর্বপ্রযতে 
এই দেহকে রক্ষা করতে হবে । 

পুরুষার্থ লাভের জন্যই মানবদেহ । কিন্ত মোহগ্রস্ত মানুষ একথা ভ্বলে 
যায় । মোহ্গ্রন্তের লক্ষণ কি £ই মোহ্গ্রস্ত মানুষ দেখেও দেখে না, শুনেও 
বুঝে না, পড়েও জ্ঞানলাভ করে না। সে মায়াবিমোহিত।৭ কাজেই, 

ক 
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২. কুলার্ণবতন্তরম 
এরকম মানুষ কদাচিৎ মোক্ষলাভের জন্য সচেষ্ট হয় । দেখতে "দেখতে কখন 

তাঁর আয়ু ক্ষয় হয়ে যায়। | 

আমু কি করে ক্ষয় হয় সে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে-_“নিজ নিজ বর্ণাশ্রমসম্মত 
আচার লঙ্ঘনের জন্য, অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণের জন্য, পরক্ত্রী ও পরধনের প্রতি 

লোভের জন্য মানুষের আমু ক্ষয় হয়।”+ 

আমু স্কুরিয়ে গেলে মানুষের ম্বত্যু হয় এবং তখন সঞ্চিত কর্সের ফলভোগ 

করার জন্য তাঁকে আবার দেহধারণ করতে হয় ॥। এক দেহ ত্যাগ করে অপর 

দেহধারণ কেমন ক'রে করে £ বলা হয়েছে-“চিনাজে শাক যেমন এক তৃণ 

থেকে অন্য তৃণে যায়, তেমনি জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায় । সে উত্তর- 
দেহ পেয়ে পূর্বজাত দেহ ত্যাগ করে ।”২ 

জীবের ত্রিবিধ দেহ-_স্থুল, সৃশ্্প ও কারণ । স্ুলদেহ সৃশ্ম্মরদেহেরই বাহারূপ 

বা বহিরাবরণ। স্বত্যুর সময় জীব সৃল্মদেহ থেকে সুস্মদেহে যার । সুল্মদেহ 
মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী । 

স্থলদেহ ত্যাগের পর জীবের সুশ্মরদেহ সর্প রূপ প্রাপ্ত হলেই বলা হয় জীব 
দেহ ধারণ করেছে । 

তবে, স্বৃত্যুর পর মানুষ তে-দেহ ধারণ করবে তা মনুষ্তদেহ হবেই এমন 

কোনে! কথা নেই। এসন্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই বচনে-__-€গ্রাম, 
ভূমি, বিতু, গৃহ বার বার পাঁওয়। যায় ॥। শুভাশুভ কর্মও বার বার কর! যায় । 

কিন্তু মনুষ্যশরীর বার বার লাভ করা যায় না ।৩ ্ 

কাজেই, মনুস্তজন্ম লাঁভ করে একান্তভাবে মোক্ষ বা মুক্তির জন্য চেষ্টা করা 
জীবের কর্তব্য । সে-চেষ্টা নানাপ্রকারে হতে পারে । যেমন বলা হয়েছে__ 
জ্ঞানমুল ধ্যানযোগে যার চিত্ত নিবিষ্ট হয় সে অচিরে মুক্তিলাভ করে ।5 

আবার বল! হয়েছে--“নিরাসক্তিই মোক্ষ । সমস্ত দোষের উত্তব আসক্তি 
থেকে। সেইজন্য, আসক্তি ত্যাগ করে ও তত্বনিষ্ত হয়ে সুখী হবে ।”« 

এই নিরাসক্তি প্রসঙ্গেই বল! হয়েছে--“যেহেতু সংসার আদি মধ্য ও অস্তে 

সর্বহূঃখময়, সেইজন্য মানুষ সংসার ত্যাগ করে যদি তত্বনিষ্ঠ হয় তা হলেই সুখী 
হবে 1৬ 

_ বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখানে সংসার ত্যাগ করা অর্থ সংসার বর্জন করে 
সন্ন্যাসী হওয়া নয়, নিরাসক্তভাবে সংসার কর1। সংসারের যে-নিন্দা করা 
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উপক্রম ণিকা ৩ 

হয়েছে তাও নহি নিন্দান্যায়১ অন্ুষ্দারে তত্বনিষ্ঠতার, প্রশুংসার জন্য । তার 

কারণ, তান্ত্রিক সাধনা গৃহস্থের সাধনা । সাধারণতঃ সন্স্যাসী বলতে যা 

বুঝায় এ সাধন। তাদের নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বেদ-সংহিতায় যে- 

ধর্মসাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁও গৃহস্থ মানুষের সাধনা । বেদপন্থী 
ধর্মসাধনায় গৃহত্যাগগী সন্গ্যাসীর প্রাধান্য বা সন্গ্যাসমৃখ্যতা পরবর্তীকালের 
ব্যাপার 

তত্বনিষ্ঠতার গৌরব প্রচার করতে গিয়ে আলোচ্য তন্ত্রে বর্ণাশ্রমবিহিত 
আচারানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম, ব্রত-উপবাস, কৃচ্ছসাধন ইতাদি* বাহ্য 

ধ্ানুষ্ঠীনের নিন্দ। করা হয়েছে ।২ 

সাধারণ মান্বষের উপর যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব! কারণ, তার! এদের 

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে। যোগীর বাহ্য ক্রিয়াকর্ম ও ভেক দেখে 
তাকে যোগী ভাবে । কিন্ত যোগীর এ-সব বাহ ক্রিয়াকর্ম ও ভেক যে 

উপলক্ষা, লক্ষ্য নয়; এ সব্র্রেদ্বীরা যে যথার্থ যোগীর পরিচয় পাওয়া নাও 

যেতে পারে, তা-ই বুঝাবার জন্য মনে হয় এ সবের নিন্দা করা হয়েছে কয়েকটি 

বচনে 1৩ 

অনুমান করা কঠিন নয়, কুলার্ণবতন্ত্র যখন প্রকাশিত হয় তখনও লোকে 
ধর্্ানৃষ্ঠটানের লক্ষ্য ভূলে গিয়ে বাহ্যানুষ্ঠানকেই ধর্ম মনে করত । এইজন্যই, 
বাহ ধর্মানুষ্ঠানের নিন্দ] । 
* তান্ত্রিক সাধনা মৃখ্যতঃ ভিরানারগররার। এমতাবস্থায় 'ক্রিয়ায়াসপরাঃ 
'কেচিং৪-_-কোনো কোনো লোকের ক্রিয়াকলাপের প্রতি অতিশয় যত্র-_এই 

বলে ক্রিয়াকলাপের নিন্দা ছারা, যেসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত 
হয়ে তার বাহ্য অনুষ্ঠানকেই লক্ষ্য মনে করা হয়, সেইসব ক্ষেত্রেই ক্রিয়াকলাপের 
নিন্দা করু! হয়েছে, বুঝতে হবে । 

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় । তান্ত্রিক সাধন! মুখ্যতঃ ক্রিয়াকলাপপ্রধান 

হলেও এতে জ্ঞানের প্রাধান্য সমধিক বলা যায় । এজ্ঞান তত্বজ্ঞান। তাও 

তর্কবিতর্কমূলক শাবজ্ঞান নয়, সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান। কেননা, 

শাব্জ্ঞান সংসারমোহ নাশ করতে পারে না* আর সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞানেই মোক্ষ 

মিলে ।৬ ৭. 

১ নহি নিন্দা নিল্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ততে বিজ্ঞ বিধেয়ং ভ্তোতুমিতি ম্যারঃ। দ্রঃ" 
বাচস্পত্যম্। এ 
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৪ | কুলা্ণবতন্ত্রম্ 

সেইজন্য, আলোচ্য তন্ত্রে বল! হয়েছে__যে তত্বজ্ঞানী সে মানুষ আর যে 

তত্বজ্ঞানহীন সে পশু।১ পশু অর্থ পাশবদ্ধ মানুষ । বলা হয়েছে__-পশুরা 
ষড়দর্শনরূপ মহাকৃপে নিপতিত । পশুপাঁশবদ্ধ এই ব্যক্তিরা পরমার্থ অর্থাৎ 
পরমতত্ব কি তা জানে না ।২ 

এইটি আসল কথা। এর! বেদশান্ত্রসমূহ পড়ে পরস্পর বিবাদ করে কিন্তু 

পরমতত্ব জানে না, যেমন হাতা পায় ন! পাঁক-কর1 জিনিসের স্বাদ ।৩ 
বেদশাস্ত্রসমৃহ বলতে ষড়দর্শনাদিও বুঝাচ্ছে। এইসব পাঠের নিন্দা 

কর! হয়েছে মনে হতে পারে । কিন্ত আসলে তা করা হয় নি। নিন্দা করা 

হয়েছে গুজ্ঞাহীন ব/ক্তির এসব পাঠের । কারণ, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শান্ত্রপাঠ 
অন্ধের দর্পণে মুখ দেখার মতো! ব্যাপার আর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির শান্ত্রপা$ 
তত্বজ্বানের কারণ স্বরূপ ।৪ 

ষড়্দর্শনের যে বস্ততঃ নিন্দা করা হয়নি তার প্রমাণ, একটি বচনে স্পষ্টই 

বল] হয়েছে-_ফড়্দর্শন শিবের যড়জ 1৫৫ সড়দর্শন কুলশাস্ত্রেরেও যড়ঙ্গ। 
এইজন্য, বেদাআআক শান্ত্রকেও কৌলাত্মক মনে করতে হবে ।৬ 

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য । হিন্দধর্মের ছুটি ধারা_এক বৈদিক, 
অপর তান্ত্রিক । উভয় ধারা স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 

সাধারণভাবে বলা যায়, তান্ত্রিক ধারায় যোগ্য হলে জাতিবর্ণনিবিশেষে 

সকলেই সাধনার অধিকারী কিন্তু বৈদিক ধারায় যাগযজ্ঞাদিতে দ্বিজ ছিন্ন 

অন্যের অধিকার নেই। এ ছাড়া. ক্রিয়াকর্ম-আচার-অনুষ্ঠান-গত অন্য হব 
পার্থক্য ত আছেই । কিন্তু তৎসত্বেও উভয় ধারার পরস্পর মেশামেশি হয়েছে 

অনেক ক্ষেত্রে । হিন্দ্রধর্ম প্রধানতঃ ব্রাক্মণ-নিয়ন্ত্রিত। যা বেদসম্মত নয় 
ব্রান্দণেরা! সাধারণতঃ তা অগ্রাহা করেন। অথচ, তান্ত্রিক ধর্মের মতে! একটি 

প্রবল ধর্মকে অগ্রাহ্ করা নানা কারণে তাদের পক্ষে সম্ভবপর 'ছিল না ।' 

সেইজন্য, তান্ত্রিক ধর্মও বেদসম্মত, এটি তার! প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন । 

এটি গ্রকৃত প্রস্তাবে উভয় মতের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা । এর ফলে তস্ত্রেরও, 

দুটি শ্রেণী হয়ে গেছে-_-এক, বেদগ্রাহ অপর বেদবাহ্ । 

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্র বেদগ্রাহ্য তন্ত্রূপেই প্রকাশিত । এতে স্বীয় মতের 
সমর্থনে বেদপ্রামাণ্যতা নির্দেশ কর] হয়েছে । অনেকগুলি বেদমন্ত্র কুলশাস্ত্রের 
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উপক্রমর্ণিক : ৫. 

অন্তর্ভুক্ত কর। হয়েছে আর বলা হয়েছ এতেই কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যতা ।১ এই 
তত্ত্রান্সারে কৌলমত বেদসম্মত বলে এতে বর্ণাশ্রম স্বীকৃত ও বেদশাস্ত্রাদির 
অধ্যয়ন বিহিত; আর বেদশাস্ত্রবিৎ কুলপুজা! করার অধিকারী ।* বলা 

হয়েছে যে-সব কৌল অনাচারী অর্থাৎ কুলাচার পালন করেন ন৷ তারা 
চতুর্বেদ নষ্ট করেন ।£ 

কিন্তু কুলধর্ম বা কৌলমত বা কৌলমার্গ তথা কৌলাচার যে বৈদিক ধর্ম 
বা মত বা মার্গ তথা আম্বুর থেকে পৃথক্ এবং এতে যে বর্ণীশ্রম মানা 

হয় না তার নিদর্শন আলোচ্যতন্ত্রেও আছে । যেমন একটি বচনেঙ কুলপ্নর্কে 
লোকধর্মন্তিনুদ্ধ বলা হয়েছে । অন্য একটি বচনে আছে-_বন্ধুবান্ধবেরা 

কুলধর্সনিষ্উ ব্যক্তির নিন্দা করে, স্ত্রীপুত্র তাকে ত্যাগ করে, লোকে তাকে 
দেখে হাসে, রাজা তাকে দণ্ড দেন, তরুও তিনি কুলধর্ ত্যাগ করেন না। 

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত যে-্ধর্ম তাই লোকধর্ম। এখানে লোক অর্থে 
হিন্দ্র জনসাধারণকেই বুঝান*্হজ্জছে। ব্রান্মণশাসিত হিন্দ্সমাজে যে-ধর্স 
প্রচলিত, অনুমান কর] যায়, তা বেদসম্মত। কাজেই, যা এ-হেন লোকধর্ম- 

বিরুদ্ধ তা বেদসম্মত হতে পারে না। আর বেদসম্মত ধর্সানুসরণকারীকে 
তার স্ত্রীপৃত্র ত্যাগ করবে, রাজ '্ভাকে ধর্মাচরণের জন্য দণ্ড দেবেন, লোকে 
তাকে দেখে হাসবে, বন্ধু-বান্ধবেরা তার নিন্দ। করবে, এ কথা অশ্রদ্ধেয় । 
কুলধর্মের এমন আচার-অনুষ্ঠান আছে যা বেদানুসারীদের দৃষ্টিতে গহিত। 

খ্সেইজন্যই এই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের নিন্দা, রাজদণ্ড ইত্যাদির 
উল্লেখ কর] হয়েছে। 

কুলধর্্ বা কৌলমত তথ কৌলাচার যে বেদসম্মত নয় তার আরও নিদর্শন 
আছে। যেমন একটি বচনে আছে প্রায়শ্চিত্ত, ভূগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রতধারণ এবং 

তীর্থগক্ষন কৌল সাধকের পক্ষে বর্জনীয় ।৮ এই প্রায়শ্চিতাদি স্মৃতিবিহিত। 

স্মৃতি শ্রুতিসন্মত । কৌলাচার বেদসম্মত হলে এরূপ নিষেধ থাকত ন1। 
একটি বচনে৯ আছে «সর্বধর্মহীন হলেও এবং বর্ণাশ্রম বর্জিত হলেও. 

কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ত্ৃক্তিমুক্তিভাজন হয়।” এর অর্থ বর্ণাশ্রম না মেনেও, 
কুলধর্মনিষ্ঠ হওয়া যায় অথবা কুলধর্মনিষ্ঠ হলে বর্ণাশ্রম না মানলেও চলে ৷: 
কৌলমতে যে বর্ণাশ্রম মানা হয় না বা হত না এটিতে তার ইঙ্গিত স্পট । _ - 
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৬. কুলার্সবত্্রমূ 
আরেকটি বচনে+ পাওয়। যায়__“ক্লুলজ্ঞানী হলে চণ্ডালও হয় ত্রান্মপের 

বাঁড়া ।” কুলধর্মরত ব্যক্তিই কুলজ্ঞানী হতে পারেন । কাজেই, দেখা যাচ্ছে 
চগ্ডালও কুলধর্ গ্রহণ করতে পারেন। মহানির্বাণতন্ত্রে একথা স্পষ্ট করেই 
বলা হয়েছে । তাতে অছে-_বিপ্র থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যজ পর্যস্ত সব মানুষ 
কুলাচারে অধিকারী ।২ বর্ণাশ্রম-স্বীকৃত বৈদিক ধর্মে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্রজের 
এরূপ অধিকাঁর নাই । 

কৌলমত বা কৌলাঁচারে যে বর্ণাশ্রম মান! হয়ু না বা হত না উদ্ধত সংসৃষ্ট 
বচনঞলিতে তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয় ৷ 

মোট কথা, কুলধর্স বা কৌলমত তথ! কৌলাচার বেদসন্মত কিনা এ বিষয়ে 
মতভেদ আছে । কাজেই, আমাদের মনে হয়, আলোচ্যতন্ত্রে তা বেদসম্মত 

প্রতিপন্ন করার প্রয়াসের মধ্যে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় ধারার একটা সামঞ্জস্য 

বিধানের চেষ্টা করাই হয়েছে । আর এটি ভারতীয় প্রতিভাসম্মত কাজ । 

কেননা, ইতিহাসের সূচনা থেকেই দেখা ষ্্ঁয়৮-ভারতীয় প্রতিভা বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এঁকাবিধান, বৈসাদৃশ্য তথা বিরুদ্ধতার মধ্যেও সামঞ্জস্[-বিধানের চেষ্টা 

করেছে । অধ্যাত সাধনার ক্ষেত্রে ত এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় । 

শান্ত্রপাঠের কথা হচ্ছিল। শান্ত্রপাঠ করতে হবে বৈকি। কিন্তু সে শুধু 
তত্বজ্ঞানলাভের জন্য । তত্বজ্ঞান লাভ হয়ে গেলে সব শাস্ত্র বর্জন করতে হবে । 

কেননা, তখন তার আর প্রয়োজন নাই ।৩ রর 

জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। তার একমাত্র কারণ জ্ঞান অর্থাণ 
তত্বজ্ঞাঁন ; বেদ নয়, দর্শনগুলিও নয়, তেমনি অন্য সব শান্ত্রও নয় 15 

তন্ত্রের অভিমত, এই তত্বজ্ঞান শুধু গুরুমুখেই লাভ করা যায়। আলোচ্য 

তন্ত্রেই বল! হয়েছে--একমাত্র গুরুবাক্যই মুক্তি দেয়। গুরূপদেশহীন সব 
বিদ্যা বঞ্চনা! করে ।&. ৬ 

এখানে প্রশ্ন উঠে, এই যে তত্বজ্ঞান বা ব্রন্মজ্ঞান তার স্বপ্ূপকি? এ 

অদ্বৈত, ন' দ্বৈত ই শিবমুখে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে আলোচ্য তন্ত্রে--কেউ 
কেউ অদ্বৈতৈর অভিলাষী, কেউ কেউ দ্বৈতৈর। দ্বৈতাছৈতবজিত আমার 
তত্ব এর জানে না।”৩ 

»* »" এর তাৎপর্য হল তান্ত্রিক সাধকর। পরমতত্ব নিয়ে বিচারের পক্ষপাতী নন। 
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উপক্রমণিকা ৭ 

তাদের লক্ষ্য অত্বোপলন্ধি বা ব্রন্মোপলন্ধি। এটি হলে ব্রক্ম বা পরমতত্ব সম্বন্ধে 

দ্বৈত অছৈতের কোনো কথাই উঠে'না। কেননা, দ্বৈত অদ্বৈতের প্রশ্ন উঠে 

বিচারের ক্ষেত্রে । বিচার করে মন। যে অবস্থার তত্বোৌপলন্ধি হয় সেই 

অবস্থায় মন তন্ময় অর্থাৎ পরমতত্বে লীন হয়। কাজেই সে-ক্ষেত্রে আর 

ছ্ৈতাদ্বৈত নেই । 

তত্বজ্ঞান গুরুমুখে লভ্য, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে । তন্ত্র স্পম্ট ভাঙ্গায় 
বলেছেন, গুরুকৃপা ছাড়া তত্বজ্ঞান লাভ হয় না।১ তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর গৌরব 

উচ্চকগ্ঠে ঘোষিত হয়েছে । গুক্ু ছাড়া তান্ত্রিক সাধনা হয় না। তার মুখ্য 

কারণ, গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ন! করলে তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারই হয় না ।' 
আর গৌণ কারণ এই সাধনার অঙ্গ নান। ক্রিয়াকর্ম ও যৌগিক প্রক্রিয়া গুরুর 

কাছে হাতে কলমে না শিখলে সে-সব করতেই পারা যায় না। 

শাস্ত্রের বিধান, গুরু হওয়া চাই সদ্গুর আর শিষ্ত হওয়। চাই সংশিষ্ত ॥ 

আলোচ্য তন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে সদ্গুর ও সং শিষ্কের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে ।. 

তা থেকে স্প্$ বুঝা যায়-__সঙ্গুঞ্জ যেমন দুর্লভ, সং শিষ্ও তেমনি দূর্লভ । 

কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশের কালেই অযোগ্য গুরু বা! অসদ্গুর এবং অযোগ্য শি্কয 
বা অসং শিষ্কের ছড়াছড়ি ছিলঃ অসদ্গুরু ও অসং শিষ্কের লক্ষণ বর্ণনা থেকে 

তার প্রমাণ-পাওয়া যায় । আর আজকের দিনের কথাঃ সেনা বলাই ভাল । 

অধিকারী গুরু ও অধিকারী শিষ্তের অভাবে আজ ০০ তান্ত্রিক সাধনা 

দুর্লভ হয়ে পড়েছে । 

,  শগুরুমুখে তত্বজ্ঞান লাভ করে ততুনিষ্ঠ হলে পরে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হবে 
একথ] প্রতিপন্ন করে প্রথম উল্লাসের উপসংহারের দিকে বল! হয়েছে__কু লধর্ম. 

ছাড়া মুক্তি নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য ।২ 

কুলার্ণবতন্ত্র কৌল সম্প্রদায়ের তন্ত্র আর এই সম্প্রদায়ের ধর্ম কুজধর্ম। 
বিশেষ সম্প্রদায়ের তন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য সেই সম্প্রদায়ের ধর্মের মাহাত্ম্য ও. 

ঞীরব ঘোষণা । এই দিকৃ দিয়ে বিচার করলে উদ্ধৃত বচনটির তাৎপর্য বুঝ 

যাবে। কৌল সদ্গুরুর কাছ থেকে কুলধর্মনিদিষ্ট তত্বজ্ঞান লাভ করে 
ততৃনিষ্ঠ হলে পরেই মোক্ষলাভ হবে, এই হুল তাৎপর্য । ব্যঞ্জনা হল অন্য ধ্সে- 

মোক্ষলাভ হবে না। এখানেও সেই “নহি নিন্দা ন্যায়” । স্ব-সম্প্রদায়ের 

মানুষের কাছে সম্প্রদায়ের ধর্মের শ্রেষ্ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য অন্য ধর্মের. 
লাঘব কর! হয়েছে, অন্য ধর্মের লঘ্ৃত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তা করা হয় নি। 

শট 
টু 

১ ১৯৯১৫ ২ ১৯১১৯ 



৮ 5 কুলার্ণবতন্ত্রম 
ছিত'ম্স উল্লাসে কুলধম্ের কথা৷ বল! হয়েছে । উল্লাস স্ক্পর্কে এখানে 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, এ যাবত কুলার্ণবতস্ত্রের যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে 
তা সপ্তদশ উল্লাসে সমাপ্ত। সপ্তদশ উল্লাসের সমাপ্তিবাক্যে “সমাপ্তোহয়ং 

গ্রন্থঃ গ্রন্থ সমাপ্ত হল, এই বলে উপসংহার কর! হয়েছে । সপ্তদশ উল্লাসের 

মোট শ্লোকসংখ্যা ২০৬৪। কিন্তু প্রত্যেক উল্লাসের শেষে যে সমাপ্তিবাক্য 
সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা থেকে জানা যায়, কুলার্ণবতত্ত্রের মোট শ্লোক সংখ্যা 

১২৫,০০০ । তাঁর পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত উর্ধামায় তস্ত্ে পূর্বোক্ত সপ্তদশ উল্লাস 
রয়েছে। এখানে নিবেদন, মূলের “পঞ্চম খণ্ডে উত্ায়্ায় তস্ত্রে' এই কথা থেকে 

মর্নে হতে পারে পঞ্চম থণ্ডেরই নাম উর্ধাস্সায় তন্ত্র। আমাদের অনুবাদে 
এপঞ্চমখণ্ডাত্তর্গত উদ্ধীয়ায়তন্ত্রে বলা দ্বারা খগ্ডনাম ও তন্ত্রনাম পৃথক করে 

দেখান হয়েছে । এতে অর্থের দিক্ দিয়ে বস্ততঃ কোনে! ভেদ হয় না। 

আমাদের পুর্বোক্ত অনুবাদের কারণ, মোক্ষপ্রদ উদ্ধায়ায়তন্ত্র অর্থাং উর্দায়ায়ের 
অন্তর্ভুক্ত তন্ত্র আরও থাকতে পারে। এইজন্য পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্ধায়ায় 
তন্ত্র বলায় তা এবংবিধ অন্যতন্ত্র থেকে বিশিষ্ট হয়ে গেল । 

পূর্বোক্ত সমাপ্তিবাক্যানুসারে কুলার্ণবতত্ত্রের আর চারখস্ড রয়েছে । একটি 

বচনে তার স্পট ইঙ্গিতও আছে। যথা--ওগে কুলনায়িকা, চার আয্মায় 

থেকে অনেক গৃঢ় আম্মায় উদ্ভূত হয়েছে । এই তন্ত্রে আমি তাঁদের পূর্বে বিবৃত 

করেছি ।২ অন্যত্রওও উক্ত চতুরাম্নায় ও তাদের বিষয়বস্ত উল্লেখ কর। হয়েছে । 

কিন্ত এ যাবত' উল্লিখিত চার থণ্ডের কোনে সন্ধান পাওয়া যায় নি। 

অনুমান হয়, অন্যান্য বনু তন্ত্রের মতে! কুলার্ণবতন্তের উক্ত চারখণ্ডও লোপ পেল্স্প 
.গেছে। অথবা, এমনও হতে পারে, এ খগুগুলি অন্যনামে প্রচলিত রয়েছে । 

কিস্ত এসব সবই অনুমান । 

কুলধর্মের কথা হচ্ছিল। কৌলাচারপরায়ণ সাধকদের ধর্মকে কুলধর্ম আর 
তাদের সম্প্রদায়কে কৌলমার্গী বা কৌলাচারী বা কৌলিক বল! হয় » কৌলা- 
চারকে কুলাচারও বলা হয় আর কৌলাচারী বা কুলাচারীদের কৌলিক। 

কুল, আচার, কৌলিক, ইত্যাদি শবের টাকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত 

হয়েছে । তাই, এখানে আর পুনরাবৃত্তি কর! হল না। 

১ সময়াচারতন্ত্রতে উত্ধীয়্ায় এবং অধঃ আয্মায় শুধু মোক্ষপ্রদান করে। 

রঃ প্রাণতোষণী, কাণ্ড ৯ পরিচ্ছেদ ৯, বসুমতী সং, ১৩৩৫, পৃঃ ৬৪। 
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উপক্রমণিকা ৯ 

কুলার্ঁণবতন্রে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, 
সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার--এই সপ্ত আচারে সাধনার তর বা সোপানের 

ক্রমোপ্ধতা নিদিষ্ট হয়েছে । উক্ত তন্ত্রানুসারে সাধনার প্রথম স্তর বা সোপান 

বেদাচার আর ক্রমোদ্ধতানুসারে সর্ষোচ্চ স্তর বা সোপান কৌলাচার।৯ 
কৌলাচার গুরুশিম্তপরম্পরায় আগত এবং সাক্ষাৎ শিবপ্রদ। এটি শ্রেষ্ঠ থেকে 
-শ্রেন্ততর |২ শি 

কুলধর্মের শ্রেষ্ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য শিবমুখে বল! হয়েছে_ বেদাগমরূপ 
মহাসমুদ্র জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ডেত্ দ্বারা মন্থন করে আমি সারভূত কুলধর্ম উদ্ধার 
করেছি ।৩ 

লক্ষ্য করার বিষয়, কুলার্শবতন্ত্রমতে কুলধর্স বেদ ও আগমের সারভূত অর্থাৎ 
এতে বেদ ও আগম তথা তন্ত্রের যা সার তার সমন্বয় করা হয়েছে । অথবা! 
বল! যায়, বেদের সার আর আগম তথা তন্ত্রের সার ষে অভিন্ন তাই প্রতিপন্ন 

করা হয়েছে । আর এটি হয়েছে জ্ঞানের সাহায্যে । এ দ্বারা স্পষ্টই সৃচিত 

হয়েছে কুলধন় জ্ঞানমূলক | এ $ | 
কয়েকটিঃ বচন জুড়ে নানা! উপম। ও রূপকের সাহায্যে কুলধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব 

কোথায় তার নির্দেশ করতে গিয়ে বল! হয়েছে-_কৌলমতের অনুসরণে মানুষ 
সদ্য মোক্ষলাভ করতে পারে । কিন্তু অন্যমতের অনুসরণে বহুকালের সাধনা 

দ্বারা এটি হতে পারে ।« 

»৪ অন্যমতে, যে যোগী সে ভোগী হতে পারে ন। আর যে ভোগী সে যোগী 

হতে পারে না। কিস্তকৌলমতে যোগ ও ভোগ একই সঙ্গে চলে 1৬ 

শুধু তাই নয়। কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় 
স্বুকৃতি আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন ।+, 

এটি কুলধর্ের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম হেতু, কিন্তু ধর্ম সন্বন্ধে প্রচলিত ধারণার 
সম্পূর্ণ বিরোধী । এই কারণেই এই ধর্ম ভিন্ন মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে গহিত । 
আলোচ্য তন্ত্রেই যে একে লোকধর্মবিরুদ্ধ বল হয়েছে তা লক্ষ্য করা গেছে। 
তবে, লোকধর্মবিরুদ্ধ হলেও এ ধর্ম প্রামাণ্য । কারণ, এটি প্রত্যক্ষফলপ্রদ । 
আ'র প্রত্যক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ।৮ 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশের 
সময় যে অন্য শাস্ত্রে কুলধর্মের নিন্দা করা হয়েছে তার ইঙ্গিত উক্ত তত্ত্রেরই 
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১০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

একটি বচনে পাওয়া যায়। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে__-এই হুচলধর্ম অবগত 
হয়ে সব মানুষ মুজিলাভ করে যাবে, এই'কথা মনে করে আমি কুলধর্মের নিন্দা 
করেছি।১ তন্ত্রমতে সব শান্ত্রই শিবমুখে প্রকাশিত । তা! হলে দেখা যায় শিব 
কোথাও কুলধর্মের প্রশংসা করেছেন আর কোথাও তার নিন্দা করেছেন । এ. 
পরস্পর-বিরোধী । পূর্বোক্ত বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বচন আলোচ্য তন্ত্রেই 
পাওক্ঃ যাচ্ছে। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে__“আমি কখনো কুলমার্গের 
নিন্দা করিনি ।”৮২ তাছাড়া প্রথমোক্ত বচনে যে বলা হয়েছে কুলধর্ম অবগত হয়ে 
সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে, এই কথ! মন্তন করে শিব কুলধর্মের নিন্দা 
করেছেন তা কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশের যে-উদ্দেশ্য গ্রন্থারস্তেই নির্দেশ করা হয়েছে 
তার সম্পুর্ণ বিরোধী । আপামরসাধারণের মুক্তির জন্যই ত এই অস্ত্রের 
প্রকাশ । 

অবশ্য পশুদের কাছে কুলধর্ নিন্দিত বলে গণ্য হোক, এই উদ্দেশ্যে শিব 

কুলধর্মের নিন্দা করেছেন, এই মুক্তি দিয়ে উক্তবূপ পরম্পর-বিরোধী বচনের 

একট। সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্ট। করা হয়েছ". কিন্তু এমুক্তি সবার মনঃপৃত 

নাও হতে পারে । আমাদের মনে হয়, কুলধম্ লোকধর্নসম্মত নয়-__এই সতাটিই 

শিবমুখে উক্ত ধর্মের নিন্দায় সৃচিত হয়েছে । 

যে্ধর্ম লোকধর্মসম্মত নয় তা গ্রহণ করার পরও যে কেউ কেউ ত্যাগ 

করতেন একথার ইঙ্গিত একটি বচনে স্ু্প্ট । তাতে আছে-_“ণলোকে স্ততিই 
করুক আর নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী যান কি থাকুন, ম্বত্যু আজই হোক আর 

একযুগ পরেই হোক, কুলধর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ কর! উচিত নয় 1৮৩ ্ 

আরেকটি বচনেও সেশইঙ্গিত পাওয়া! যায় । বচনটিতে আছে-- “লোভ, 

ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্য, কাম বা ভয়, কোনো কারণেই কুলধর্ ত্যাগ করা 

উচিত নয় 1৮7৪ 

কুলধর্মাবলম্বী সাধারণ সাধকদের মন যাতে বিচলিত না হয়, মনে হয়, 
প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই কুলধর্মের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন 

করা হয়েছে । সেই সম্পফিত একটি বচনে বলা হয়েছে--“গাছপালাও 

জীবনধারণ করে, পশুপাখীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যথার্থ 

জীবনধারণ করে যার মন কুলধর্মে নিবিষ্ট ।৮৬ 

১৯ ২।৯১ ২ ২১৯১ ৩ ২1৫৮ 
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৬ তরবোহপি জীবস্তি জীবস্তি ম্বগপক্ষিণঃ | 
স জীবতি মনে! যস্ত কৃলধর্মে*ব্যবস্থিতম্ ॥ ২।৬২ 



উপক্রমণিকৃ। »*.. ১১ 

বচনটি যোগ্নবাসিষ্ঠের একটি প্রখ্যাত শ্লোকের১ সঙ্গে প্রার হুবহু মিলে যায় । 
এরকম দৃষ্টান্ত অন্যত্র আরও আছে ।* যেমন সিদ্ধপুরুষ সন্তন্ধে একটি বচনে 

একটি শ্রোত মন্ত্র প্রায় অবিকল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে-_-সেই পরমাতআ্মার দর্শন 
লাভ হলে সাধকের হৃদয় গ্রস্থিভেদ হয়, সর্সংশয় দূর হয় এবং কমসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত 

হয় ।০ 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসব পর্যালোচন! করলে এই সিদ্ধান্তে পৌন্জান 

যায় ষে কুলার্ণবতন্ত্রে হিন্দ্রসমাজে তৎকালপ্রচলিত আধ্যাত্মিক চিত্ত ও ভাব- 
সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই স্থান্পেয়েছে । বিশেষ করে, কুলার্ণবতন্ত্র বেদসম্মত 
বলে তা সঙ্গতকারণেই হয়েছে । ই 

উল্লিখিত যোগবাসিষ্ঠের ক্লোকে যেমন মনন তথ জ্ঞানের গৌরব ঘোষণা 
করা হয়েছে তেমনি কুলার্ণবতন্ত্রেও কুলধর্মে জ্ঞানের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে । 
এ-জ্ঞান কুলজ্ঞান। কুলজ্ঞান শিবশক্তি জ্ঞান। অকুলশ্চ কুলশ্চ ইতি কুলো । 
তয়োঃ জ্ঞবানং কুলজ্ঞানম্। শিবশক্তি জ্ঞান পরমতত্বজ্ঞান। কাজেই, কুলজ্ঞান 

অর্থ পরমতত্ৃজ্ঞান । একটি বচনে* অছে-__“কুলজ্ঞানহীন ব্যক্তি চতুর্বেদজ্ঞ হলেও 
সে চগালের অধম আর চগ্াল যদি কুলজ্ঞানী হয় তা হলে সে হবে ব্রাহ্মণের 
বাড়া |; 5 

লক্ষ্য করে এসেছি, অন্যত্রও কৌলমার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে । 

তবে এতে ভক্তির গৌরবও সমাঁনভাবেই স্বীকৃত। বলা হয়েছে--কুলজ্ঞানবিহীন 

ব্যক্তিও যদি কুলভক্তির আশ্রয় নেয় তা হলে সেও সদ্গতি লাভ করে । আর 

ষ্কে কুলজ্ঞানভক্তিপরায়ণ তার আর কথা কি।« 

১ তরবোহপি জীবস্তি জীবস্তি মগপক্ষিণঃ। 

সভীবতি মনে! যস্ত মননেন হি জীবতি ॥ 
( যোগবা সিষ্ঠঃ, বৈরাগ্য প্রকরণমৃ, চতুর্দশঃ সর্গ2। ) 

২ ভিন্যুতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যত্তে সবসংশয়াঃ। 

ক্ষীয়স্তে চাস কর্মাণি তশ্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
(মুগুকোপনিষত, ২২।৮ ) 

৩ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্িশ্ছিদ্যন্তে সবসংশয়াঃ | 

ক্ষীয়ন্তে চাস্ কর্মীণি তন্মিন্ দৃষ্টে পরা ত্মনি ॥ 

কৃলার্পবততন্তর, ২৪ 

একখানি পু"থিতে “পরাত্মনি'-স্থলে “পরাবরে" পাঠই আছে। 
8 ২।৬৮ ৫ ২৫২ 



১২. কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

কুলধর্মীবলম্বী সাধককে বলা হয় কৌল। একটি বচলে কৌলের লক্ষণ 
নির্দেশ কর। হয়েছে এইভাবে-_-যে গুরুকৃপা লাভ করেছে, দীক্ষা দ্বারা যার 

পাপ ধুয়ে মুছে গেছে, যে কুলপুজারত সে-ই কৌল, অন্য কেউ নয়।১ 
যথার্থ কোৌল খুব কম লোকই হতে পারে । তার কারণ, “যার জন্মান্তরের 

.পাপকর্মবন্ধন অধিক তার গুরুকৃপা লাভ হয় না এবং কুলজ্ঞান জন্মে না1+২ 
গুরুকৃপালাঁভ ন। হলে কুলধর্মে দীক্ষাই মিলে না । আর দীক্ষ। ছাড়া কৌল 
হওয়া যায় ন।। কাজেই, উদ্ধত বচনের তাৎপর্য হল, জন্মান্তরের পুণ্যাধিক্য 

থাকলে পরেই গুরুকৃপা! ও কোৌলজ্ঞান-লাঁভ কন্তর কৌল হওয়! যায় । কথাটা 

আরেকটি বচনে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে- পূর্বে কৃত তপস্যা দান 

যজ্ঞ তীর্থযাত্র। জপ ব্রত ইত্যাদি দ্বারা যাদের পাপক্ষয় হয়েছে সেই সব 

মানুষের কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় ।৩ অথাৎ এরাই কৌল হতে পারেন । 
অন্ধ তন্ত্রেও একথার সমর্থন পাওয়। যায় । মহানির্বাণতন্ত্রে বল! হয়েছে-_ 

বহুজন্মাজিত প্ৃণ্যবল থাকলে পরে তবে মানুষের কুলাচারে মতি হয় ।ৎ আর 
ত] হলেই তারা কুলধর্্র গ্রহণ করতে পারে! 

এই বিষয়টি আরও বিশদ করে বল! হয়েছে-_“কুলধর্মের দিকে প্রেরিত 

হলেও পাপাত্সা তাতে প্রবৃত্ত হয় না, আর নিবারিত হলেও প্রণ্যাত্মা কুলধর্মই 
অবলম্বন করে ।”৫ 

পু্যবান্দের অবলম্বিত তুক্তিমুক্তিপ্রদ এহেন কুলধর্ম লোকধর্মবিরুদ্ধ ও অন্- 
মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে কি কারণে গহিত তার ইঙ্গিত পূর্বে করা হয়োছ। 

কারণটি এবার স্পষ্ট করা হল-_“মদ্যপান, মাংসভোজন, প্রিয়ামুখ অবলোকন, 
এবূপ আচরণ করে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়] যায় ।,৬ 

খুলে না বললেও এতে পঞ্চতত্ব বা পঞ্চমকার নিয়ে সাধন! দ্বারা পরমপদ- 

প্রাপ্তির কথাই বলা হয়েছে । 

প্রসঙ্গভ্রমে বল। যায়, বামাচার, সিদ্ধাস্তাঁচার এবং কৌলাচার*-এই তিন 

আচারেই পঞ্চমকার সাধনা বিহিত। শাস্ত্রের নির্দেশ এই তিন আচারেই পঞ্চতত্ব 
বা পঞ্চমকাঁর সহযোগে সাধন! অবশ্যই করতে হবে ।৭ যে-সাধক পঞ্চতত্ব 

১ হ1৩৯ ২ ২৯৩ ৩ ৯২৩১ 

৪ বছজন্মাজিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে*মতির্লভেৎ। -_মহানির্বাণতন্তর, ৪1৩৮ 
কুলারবতন্তর, ২1১০০ 

ক হ1১১৩ ্ 

পঞ্চতত্বেন কর্তব্যং সদৈব পৃজনং মহৎ।. 
( কৌ লাবলীর্দির্শয়, উল্লাস ১০) 



উপক্রমণিক! ৪ ১৩ 

"ছাড়া পুজা করেন তার সে-পুজা অভিচার হয়ে যায়। তার ইষ্টসিদ্ধি হয় না 
ও পদে পদে বিদ্ব ঘটে 1১ ৪ 

তন্ত্রের অভিমত নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধনা ।২ 

“জীবাআ্সা পরমাত্মায় লীন হলেই নির্বাণমুক্তি লাভ হয়। জল যেমন 
জলে লয়প্রাঁপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্বসেবায় সাধক পরমা ত্মায় লীন হয়ে যান ৮৩ 

এই পরমাত্মায় লীন হওয়াই পরমপদপ্রাপ্তি ব শিব হওয়া । এরই অগ্ষ্ধ 

নাম নিবাণ-বা মোক্ষলাভ | ৰ 

তান্ত্রিক ধর্ম বাস্তবসচেতন মন্োবিজ্ঞানসন্মত ধর্ম । জন্মাজিত কর্মানুসারে সব 
মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচি নিয়ে জন্মায় ৷ মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি ও রুচির 
অনুকূল সাধন! তন্্রশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে । অধিকার অনুসারে আপন প্রকৃতি 

ংস্কার ও রুচির অনুকূল সাধনা! অবলম্বন করলেই মানুষ অভীষ্ট-সিদ্ধি লাভ 
করতে পারে । এক্সপ ব্যবস্থা অন্য কোনো ধর্মে আছে বলে আমাদের জানা নেই। 

এই সূত্রেই সাধনায় পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ব এসেছে । সাধারণভাবে বল 
যায়, পঞ্চমকারের প্রতি, বিশেষ ক্ষরে, পঞ্চম-মকারের প্রতি, মানুষের রয়েছে 

সহজ প্রবৃত্তি । প্রবৃত্তি বিষয়মুখী বা ভোগমুখী । কাজেই, অন্যান্য মতে, 

প্রবৃত্তির পথে মোক্ষ-লাভ হয় না। কেননা, তারা মনে করেন ভোগ রয়েছে 

মোক্ষের বিপরীত কোটিতে । সেইজন্যই, যেশ্ধর্মে ভোগের পথে মোক্ষের 
বিধান দেওয়! হয় তা তাদের দৃষ্টিতে গন্থিত। কারণ, ভোগের ছ্বারা মোক্ষ, 

এ তাদের সংস্কারবিরোধী ও শাস্ত্রের অনভিমত । 

». ক্টাদের মতে মোক্ষের জন্য চাই নিবৃত্তি। কেননা, নিবৃত্তিই আত্মাভিমুখী ॥ 

এ সম্বন্ধে তন্ত্রও একমত ॥ কিন্তু নিবৃত্তিসাধন নিয়ে, বিশেষ করে, বামাচারী 

তান্ব্রিকদের সঙ্গে অন্যমতাবলম্বীদের মতভেদ দেখা যায় । 

“ছু'ভাবে নিবৃতি সম্ভবপর- প্রবৃত্ি দমন করে আর প্রবৃত্তিকেই নিবৃত্তিতে 

রূপান্তরিত ক্ষরে |” অর্থাৎ প্রবৃত্তির পথে নিবৃতিসাধন করে । এই শেষোক্ত 

উপারই বামাচারে তথা কুলধর্মে অবলম্িত হয়েছে । জোর করে প্রবৃতি দমন 
করা যায় না। বাইরে প্রবৃত্িমূলক কাজ থেকে জোর করে বিরত হলেই 

১. পঞ্চতত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে। 
নেউসিদ্ির্ভবেতস্য বিদ্বস্তস্য পদে পদে ॥ 

_মহানির্বাণতন্ত্র, ৫২৩ 

২ পঞ্চততৃমিদং দেবি নির্বাশমুক্তিহেতবে ।-_নির্বাপ্চতন্ত্, পটল ১১ 
৩ যথ]তোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরষেশ্বরি | এ 

তখৈব তত্বসেবায়াং লীক্ঘতে পরমাত্বনি ॥--দির্বাণতন্ত্র, পটল ১১ 



১৪. , কুলার্ণবতন্ত্রম 

নিবৃত্ত হয় না। প্রবৃত্তিকে ভোগবাসনা বলা যায় । অন্তরে হদি ভোগবাসনা। 

থাকে, তা হলে শুধু বাইরে ভোগকর্মের বিরতিতে নিবৃত্তি আসবে না । 

ভোগবাসনা লোপ করা অত্যন্ত কঠিন। তার কারণ, ভোগায়তন দেহ 
যতদিন থাকে ততদিন দেহধর্সের তাগিদেই ভোগবাসনা থাকে । “আয়ুর্বেদ 
বলেন-_ মানুষের শরীরে নিত্য বুত্বৃক্ষা পিপাসা সুপ্তিষ্পৃহ! ও রতিস্পৃহা! এই: 

চন্ঘবিধ বাঞ্চ! জন্মে ।”১ 
পঞ্চমকার এই চত্বধিধ বাঞ্থাপূরণের উপযোগী । কাজেই, এতে প্রবৃত্তি 

দেহ্ধর্সগত । আর, সেইজন্য তা দৃষণীয়ও নয় ।* এ সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রের অভিমত, 
_প্মাংসভক্ষণে দোষ নেই, মদ্যপাঁনেও নেই, মৈথুনেও নেই । কেননা, এ. 
মানুষের প্রবৃত্তি । কিন্ত নিবৃত্তিই মহাফলদায়ক 1২ 

শ্রীমদৃভাগবতেরও অনুরূপ অভিমত । “চমস মবনিকে মহারাজ নিমি প্রশ্ন 
করেন- যে-সব অবিজিতাত্সা অশান্তকাম ব্যক্তি শ্রীহরির ভজনা করে না' 

তাদের নিষ্ঠা কি? উত্তরে মুনি বলেন জগতে শ্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ আর 
মদ্যসেবা এই তিন ব্যাপারে জীবের নিত্য 'অনুরাগ । এ বিষয়ে কোনো প্রবর্তক, 

শান্ত্রবাক্যের প্রয়োজন নেই । তবে এই স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়েও শান্ত্রবিধি আছে । 

সত্রীসঙ্গের জন্য বিবাহবিধি, যজ্ঞে আমিষভক্ষণ ও স্থরাপান বিধি । যেকক্ষেত্রে 
স্ত্রীসঙ্গাদি শান্্রবিহিত সেখানেও নিবৃত্তি কল্যাণজনক ।”৩ 

দেখা যাচ্ছে, ধর্মশান্ত্রাদি নিবৃত্তির প্রশংসা করেছেন কিন্ত প্রবৃত্তির নিন্দ। 
করেন নি। এটি খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবোচিত। কারণ, «প্রকৃতির বিধানে 

যে-সব বস্ততে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল সেই-সব বস্তু সে ভোগ করবেই |” 

এইজন্য, নিন্দা ন! করে “শাস্ত্র এই সব ভোগ নিয়মিত করে দেন এবং যথাবিহিত, 
এই সব ভোগ যে ধর্ম, এরকম ভোগে যে কোনো পাপ নেই, এই বোধ 

শান্্রানুসরণকারীদের মনে জাগিয়ে দেন। যে-ভোগ মানুষ না করে পারে না 

সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে ষদি অনবরত একটা পাপবোধ জেগে থাকে, তকে 
৫. 

১ শরীরে জায়তে নিত্যং বাগণঃ নৃণীং চতুবিধাঃ। 
বুভূক্ষা1 চ পিপাসা চ সুযুপ্দা চ রতিস্পৃহা! ।__ভাবপ্রকাশ, ১১১০ 

২ ন মাংসভক্ষণে দোষে! ন মদ্ে নচ মৈথুনে। 

প্রবৃভিরেষ! ভূতানাং নিবৃতিস্ত মহাফল|।-_মন্নসংহিতা, ৫1৫৬ 
৩ লোকে ব্যবায়া মিষমদ্যসেবা নিত্যান্ত জন্তোর্নহি তত্র চোদন! | 

ব্যবস্থিতিস্তেয্ব বিবাহ-যজ্ঞ-সরাগ্রহৈরাস্ব নিবভিরিষ্টা ॥ 
-*  - শ্রীমদূভীগবত, ১১1১১ 



উপক্রমণিকা ১৫ 

বসেই ভোগে তার পাপই হবে; আর সেই ভোগ সম্বন্ধে তার «মনে যদি একট] 

খধর্বোধ থাকে, একট শ্রদ্ধার ভাব থাকে, তবে সেই ভোগই তার প্রবৃত্তি 

দমনের, তার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে |” 

অতএব, দেখা গেল ধমশাস্ত্রাদির মতেও ভোগবাসন] ব' প্রবৃত্তি হলেই তা 

আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপন্থী হয় না; বরং শান্ত্রনিদ্দিষ্ট পথে তার চরিতার্থত্য় 

যথার্থ নিবৃত্তি আসতে পারে । 

এইভাবে বিচার করলে ঝল। যায়, বামাচারে পঞ্চমকারের ব্যবহার ধর্ম- 

শান্ত্রাদিরও অনভিমত হয় না। 

কিন্ত পঞ্চমকার ব। পঞ্চতত্ব-সাধনার তাংপধ আরও গভীর । পূর্বেই লক্ষ্য 

করা গেছে, পঞ্চমকারসেবায় দেহধর্গত ভোগবাসন। ব! প্রবৃতির তৃপ্তি হয় । 

“এইজন্য পঞ্চমকারসেবায় অথব। পঞ্চমকারের কোনো না কোনো এক বা 

একাধিক মকারের সেবায় সাধারণতঃ সব মানুষই প্রভূত আনন্দ পায়। 
যে-বস্ততে মানুষের আনন্দ নাই মে-বস্ততে তার অনুরাগও থাকে না৷ এবং 

তাতে তার প্রবৃত্তিও হয় না ।” 

পঞ্চমকারের মধ্যে পঞ্চমমকারের সেবাতেই মানুষের সব চেয়ে বেশী 

আনন্দ। “পঞ্চমতত্বে মানুষ যেরূপ প্রগাঢ় আনন্দ পায় তেমনটি আর 
কিছুতেই পায় না। এইটি জৈব আনন্দের পরাকাণ্ঠ1” ।১ 

'এই আনন্দ স্বরূপ্তঃ ব্রল্মানন্দ। নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে-__এন্ত্রীপুরুষের 
, সঙ্গমে ষে সৌখা অর্থাৎ আনন্দ তাই পরমপদ অর্থাৎ ব্রক্ম” ।২ 

লক্ষ্য করা গেছে, কুলধর্মের চরম লক্ষ্য, সাধনার দ্বার মোক্ষলাভ ব! শিষত্ব 
লাভ বা ব্রন্মোপলধ্ধি। ব্রন্দোপলন্ধি আর ব্রন্মানন্দের উপলব্ধি একই বস্ত ৷ 

পঞ্চমকারসেবায় এই ব্রল্মানন্দের উপলব্ধি হয় । 

আলে্চ/তন্ত্রে শিব বলছেন-_সচ্চিদানন্দলক্ষণ আমাদের দুজনের ( শিব 

ব্াক্তির ) পরমাকার কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারাই সাধকচিতে পরিস্ফুরিত হয়, 

অন্য প্রকারে নয় ।৩ আবার বলছেন--কুলদ্রব্যের উপভোগে অন্তরে অবস্থিত 
অবাঙমনসোগোচর যে-আনন্দোল্লাস জাত হয় তা অন্য কোনে প্রকারে 
হয় না।ঃ 

১ (ক) সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম | বৃহদ্টারণ্যকোপনিষৎ, ২৪১১ ৪ ৪11১২ 

(খ) প্রজাপতিরম্বতানন্দ 'ইত্যুপন্থে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১০।৩ 

হ স্ত্রীপুংসো সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তৎ পরমং পদমৃ। -_নিকুত্তরতন্ত্র, পটল ৬ 
৩ ৫1৭২ ১2145 



১৬ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

তন্ত্রান্তরেও অনুবূপ বচন পাওয়া যায় । গন্ববতত্ত্রে বল৷ হয়েছে-_আনন্দ 

ব্রন্দের রপ। তা দেহে অবস্থিত--এরূপ ভাবনা! করতে হবে । পঞ্চমকারাদি 

তার অভিব্যঞক ।১ 

পরশুরামকল্পসৃত্রে আছে--আনন্দ ব্রন্দের রূপ। তা দেহে অবস্থিত । 

গ্রঞ্চমকার তার অভিব্যঞ্জক ২. 

এইসব বচনের তাৎপর্য, আনন্দস্থরূপ ব্রক্ম সর্বব্যাপী সন্দেহ নেই। তবে 

মানুষের কাছে তার স্বদেহেই সে-আনন্দরূল প্রত্যক্ষ হয়। পঞ্চমকাঁর সেই 
প্রন্মানন্দসাক্ষাৎকারজনক ।৩ ্ | 

“শাম্তরবিহিত পঞ্চতত্বের সেবায় কাম লোপ পায় এবং পঞ্চতত্বসেবাজনিত 

আনন্দ যে ব্রন্মানন্দ এই অনুভূতি ক্রমে দৃঢ় হয়। পঞ্চতত্বকে যে ব্রন্গানন্দের 

অভিব্যঞ্জক বল। হয়েছে এই তার তাৎপর্য 

সহজ কথায় বলা যায়, “পঞ্চমকারের সেবায় ব্রঙ্মানন্দের অনুভব হয়। 

অনুভূতি যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ ব্রন্মানন্দ লাভ হয় না । ধার অনুভূতি হয়নি 

অথচ যিনি ত্রল্গানন্দ লাভ করেছেন মনে করেন, মেত্রেয়ী উপনিষদে তাকে 

মুঢ় বলা হয়েছে । বল! হয়েছে, তার ত্রন্মানন্দ কি রকম £ না, বৃক্ষশাখায়, 

অবস্থিত ফলের প্রতিবিম্ব দেখে ফলাম্বাদের আনন্দলাভ যেমন তেমনি” ।৪ 

ব্রক্মানন্দের অনুভূতি অর্থ আনন্দস্বরূপ ত্রন্মের উপলন্ধি। এই ব্রন্মোপলব্ধির 
অর্থ জীবাতআার স্বাতন্ত্র্য লোপ; জীবাতআার পরমাতআায় লীন হয়ে যাওয়৷ 1 লক্ষ্য 

করা গেছে, একেই বলে মোক্ষ। এরই নাম নির্বাপমুক্তি। তাই নিবাণতন্ত্রের 

অভিমত- _“নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চত্ব« । জীবাতআ্সা পরমাআ্য় লীন হলেই 
নিবাণমুক্তিলাভ হয় । জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্বসেবায়র, 

সাধক পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়” 1৬ 

খঁ 

১. আনন্দং ৰ্হ্ষণো বূপং তচ্চ দেহে বিভাবয়েৎ। * 
তস্তাভিব্াপ্রকাঃ পঞ্চমকারাদ্বাঃ প্রকীতিতাঃ 1- গঙ্গবতন্ত্র, ২৭.৩৬-৩৭ % 

২ আনন্দং ৰঞস্ষণে| রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং তস্ঠাভিব্যঞ্রকাঃ পঞ্চমকারাঃ। 
_পরশুরামকলসূত্র, ১.১ 

৩ তস্য অভিব্যপ্তকাঃ তদ্বিষয়সাক্ষাৎকারজনকাঃ পঞ্চমকারাঃ। 
- পূর্বোক্ত সৃত্রের রামেশ্বরকৃত বৃতি। 

৪ অনুভূতিং বিন! সবো বৃথা ব্রহ্মাণি মোদতে। 

প্রতিবিম্ৰতশাখাগ্রফলাস্বামনমোদবৎ।-_ মৈত্রেয়ী উপনিষৎ, ২২২ 

« পঞ্চতত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে।-_নিবাণতন্ত্র, পটল ১১ 
৬ যথ! তোরং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি 

তখৈব তত্ৃসেবারাং লীর়তে পরমা ত্বনি। -এ 
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অতএব, দেখা গেল, ব্রন্মানন্দের *অনুভূতি বা ব্রন্মোপুলন্ধির উদ্দেশ্যেই 

সাধনায় পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ব তন্ত্রশান্ত্রে বিহিত হয়েছে । অন্ত্রের পরিভাষায় 

এই উদ্দেশ্যসৃচক শব্দ বাসনা । তবে, পারিভাষিক বাসন শব্দের আরেকটি 

অর্থ আছে। ত! হল তান্ত্রিক ক্রিয়াকম্ন সম্বন্ধে ভাঁবন।”। | 

বাসনা সম্পর্কে আলোচ্যতন্ত্রে পরিষ্কার নির্দেশ-_ গুরু ও কুলশাঙ্ক্ের 

কাছ থেকে সম্যকৃরূপে বাসনা অবগত হয়ে সাধককে পঞ্চমুদ্রা বা পঞ্চতত্ব বা 

পঞ্চমকার সেবা করতে হবে । ৪ নৈলে তার পতন হবে ।১ 

পঞ্চতত্বের বাসনা অর্থাং উদ্দেশ্য উপরে বিবৃত হয়েছে । বাসনার অপর 

অর্থ আলোচ্যতন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে ১০৬-১১৩ সংখ্যক শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে । 

এই বাসনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত না হলে পঞ্চতত্ব সাধনার মনন বুঝা 

যাবে না। কি উদ্দেশ্যে কি ভাবনা নিয়ে পঞ্চতত্বের বাবহার কর। হয়, 

সেইটি হল আসল কথা । কেননা, বাসনানুসারেই কর্মের বিচার হবে| 

কোলাবলীনির্ণয়ে বল! হয়েছে “যখন যে-কাজে যার বাসনা কুৎসিত থাকে 
তখন সে-কাজ তার পক্ষে দোষের হয়, নৈলে হয় না 1২ 

মনে রাখতে হবে, পঞ্চতত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনা তন্ত্রশান্ত্রবিহিত 

ধর্মসাধনা 1. অতএব শাস্ত্রের যথানিদিষ্ট বিধানানুসারে এ সাধন! করতে হয় । 
নৈলে, এমনিতে পঞ্চমকার সেবা! ত সংসারের বেশীরভাগ মানুষই করে। তাতে 
তাদের সাধন! হয় না এবং তার ফলে মুক্তিও মিলে না। আলোচ্যতস্ত্রেই 
এব্রথা কোথাও পরিহাসচ্ছলে বলা হয়েছে, কোথাও বা পরিষ্কারই বল! 

হয়েছে ।5 | | 

লক্ষণীয়, সাধনার অঙ্গরূপেই যাগকালে পঞ্চতত্বের বিধান তন্ত্রে দেওয়া 

হয়েছে । নৈলে, এমনিতে পঞ্চতত্বসেবাকে আলোচ্যতস্ত্রেই দৃষণীয় বলা 
হয়েছে ।* বল! হয়েছে, দেবতার প্রীতির জন্য যথাবিধি পঞ্চমকার সেবা 

«না! করে যে লোভের জন্য ত৷ করে সে পাতকী ।৬ 

১ শ্রীগুরোঃ কুলশান্ত্রেত্যঃ সম্যগ- বিজ্ঞীয় বাসনাম্ । 

পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্তথ! পতিতে1 ভবেৎ ॥-__কৃলার্ণবতন্ত্, ৫1৯১ 

২ অতএব যদ] যহ্ বাসন] কুৎসিতা৷ ভবেৎ। 

তদ] দোষায় ভবতি নান্যথা দ্ূষণং কচিৎ।-_কৌলা বলীনির্ণয়, উল্লাস, ৮ 
৩ দ্র ১।১১-৭১১৯ ৪ দ্রঃ 4১০৪ 

৮ মত্গ্যমাংসসরাদীনাং মাদকানাং নিষেব্ণম্। 

াগকালং বিনান্তত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে ॥ * 
_ কুলার্ণবতন্ত, ৫1৮৯ ; তা! বি গ,ধুত পাঠ। 

৬ কুলার্ণবতন্ত্র, ১০1৬ ক্স ৃ 
বশ টং 



১৮ কুষ্সার্ণবতন্ত্রম 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পঞ্চতত্বযুক্ত "সাধনা কেবলমাত্র বামাচারে বিহিত । 
পূর্বেই বল! হয়েছে__বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার এই তিন আচারের 
সাধারণ নাম বামাচার | শুধু বীরভাবের ও দিব্যভাবের সাধকেরাই বামাচারে 

সাধনার অধিকারী । এই উভয়ভাবের সাধকই উচ্চস্তরের সাধক । তন্ত্রে এদের 

লক্ষণ বিস্তুতভাবে বিবৃত হয়েছে । সংক্ষেপে বলা যায়, বিশুদ্ধচিত জিতেন্দ্িয় 

নিবিকার অছৈতপরায়ণ ব্রন্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্বযুক্ত সাধনায় অধিকারী । 
এমনি সাধকের সাধনায় ব্যবহৃত পঞ্চমকার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে “মৈরেব 

পত্নং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিত1।”১__যে-সব দ্রব্যের দ্বারা পতন হয় সে- 

সবের ছারাই সিদ্ধিলাভ হয় । | 

বল। বাহুল্য, এ সাধন! অতিশয় কঠিন সাধনা । কত কঠিন তারও ইঙ্গিত 
তন্ত্রে পাওয়া যায়। আলোচ্যতন্ত্রেইে আছে-_“কৃপাণধারাগমনের চেয়ে 

ব্যাত্রকষ্ঠাবলম্বনের চেয়ে এবং সর্পধারণের চেয়েও কুলমার্গানুসরণ কঠিন ।+২ 

আমরা কুলধর্স নিয়ে আলোচনা কুরছিলাম। কাজেই, প্রধানতঃ 

কৌলাচারে পঞ্চতত্বযুক্ত সাধন! আমাদের আলোচ্য । এ সাধনাকে গন্ধর্বতন্ত্রে 
নিসর্গদুর্গম বলা হয়েছে ।৩ এ যে কী ভীষণ দুর্গম কৌলাবলীনির্ণয়ে একটি 
দৃহ্টান্তের দ্বারা তা বুঝিয়ে দেওয়] হয়েছে । যথা! “কোল সাধকের বামে রমণ- 
কুশল! রমণী, দক্ষিণে পানপাত্র, মধ্যে অর্থাৎ সাধকের সম্মুখে মরিচযুক্ত উ্ণ 
শুকরমাংস । সাধকের ক্বন্ধে ললিত রমণীয় বীণা । সদ্গুরুদের নির্দিষ্ট এই 
প্রপঞ্চ । ( এই প্রপঞ্জের মধ্যে থেকেও সাধককে অবিচলিতচিত্তে সাধনা করতে 

হয় )। এইজন্য, কৌলধর্ম পরমগহন, যোগীদেরও অগম্য 1৮5 

স্পহ্টই দেখা যাচ্ছে, এ সাধনা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। সাধারণ 
মানুষ তন্ত্রের ভাষায় পশু । পঞ্চতত্বযুক্ত সাধন। পশুদের পক্ষে নিষিদ্ধ ।« শুধু 

তাই নয়, এমনকি পশুসন্নিধানেও পঞ্চমকারের দ্বার দেবীপৃজা। নিষেধ করা 

হয়েছে ।* 

ক 8 
৩ নিসর্গছূর্গমঃ কৌল সৃগম ইব ভাতাসৌ । গন্ধর্বতন্ত্র ৪০1৩০ 
৪ বামে রাম! রমণরুশল! দক্ষিণে পানপাত্রম। 

মধ্যে ন্যস্তভং মরীচসহিতং শুকরস্োষ্মাংসম্ ॥ 
স্কদ্ধে বীণা ললিত-সুভগ। সদ্গুরুণাং প্রপঞ্চঃ। 
কৌলো! ধর্মঃ পরমগহনে! যোগিনামপ্যগম্যঃ কোিভানির: ২১১৮৯-১৯৩ 

৫ মদ্যং মাংসং তথা মং্যং মুদ্রামৈথুনমেবচ | 
ইদমাচরণং দেবি পশোর্ণ দিবাযবীরয়োঃ ॥- যোগিনীতন্ত্র, পটল ৬. 

৬ মকারপঞ্চকৈর্দেবীং নার্চয়েৎ পশুসন্নিধো ।__কোঁলাবলীনির্ণয়, পটল * 
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অবশ্য, এ-বিষয়ে মতভেদও আছে" “যেমন আগমকন্ধুদ্রমে বলা হয়েছে 

_ মুখ্য অনুকল্প ও দিব্য পঞ্চতত্বের দ্বারা জগদন্বার নৈবেদ্য দিতে হবে। 
বীরেরা মুখ্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দেবে । পশুদের অনুকল্পের দ্বারা এবং 
দিব্যদের দিব্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দান বিধি ।”+১ 

হয়ত এই রন্্রপথেই বিকার প্রবেশ করল । মুখ্য পঞ্চমকারের অনধিকণরী 

পশুর! অনুকল্পের পরিবে মুখ্যকল্পই বাবহার করতে লাগল । ফলে ধর্মের 
নামে চলল ব্যভিচার । আরু১৪একাজে অগ্রণী হলেন একদল তথাকথিত গুরু । 

তারা নিজেদের মনগড়া কুলধর্স প্রচার করতে লাগলেন । সম্ভবতঃ এ-দর 

কথা স্মরণ করেই আলোচ্যতত্ত্রে বলা হয়েছে_-“মিথ্যাজ্ঞান প্রচারের দ্বারা 

বঞ্চনাকারী গুরুশিষ্ঠপরম্পরাবজিত বহু ব।ক্তি নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কুলধন্ 
কল্পনা করে । অর্থাৎ কুলধর্ম বলে যা প্রচার করে তা তাদের নিজেদের 
কল্সনাপ্রসৃত ।”২ 

আলোচ্যতন্ত্রে এসব গুরু ও তাদের শিষ্যদের এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের 

নিন্দা করে যথাশান্ত্র কুলদ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চমকার সেবার উপদেশ দেওয়া] হয়েছে । 

এবং আলোচ্য উল্লাসের উপসংহারের দিকে সার কথা বলা হয়েছে--জীবন্মুক্তির 
সুখসাধ্য উপায় কুলশাস্ত্রে রক্ষিত আছে ।৩ বলা বাহুল্য, এই সুখসাধ্য কথাটি 

আপেক্ষিক । উচ্চকোটির অধিকারী সাধকের পক্ষেই কুলশান্ত্রনিদিষ্ট সাধনা 

জাটবস্মুক্তির স্ুখসাধ্য উপায় । সুখসাধ্য শক্ের আরেকটি ব্যঞ্জনা আছে। তা৷ 
হুল এই-_অন্যমতে জীবন্মক্তি লাভের উপায়ের তুলনায় কুলশান্ত্রনিদিষ্ট উপায় 

সুখসাধ্য | 

তৃতীয় উল্লাসে উদ্ধাক়্ায়, তার মন্ত্র ও মাহাত্ম্য বিবৃত হয়েছে । মন্ত্র সম্বন্ধে 

শিবমুখে বলা হয়েছে--“উদ্ধায্ায়ে অধিষ্ঠিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র (অর্থাৎ হংস 
মন্ত্র) আমাদের উভয়ের পরম রূপ । এটি যেজানে সেম্বয়ং শিব ।"* অন্যত্র 

বলা হয়েছে, মন্ত্রটি পরতত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দলক্ষণ শিবশক্তিময় ত্ুক্তিমুক্তিপ্রদ 
বলে সকম্মা হয়েও নিষ্কম্না, সগুণ হয়েও নিগু4ণ ।€ 

১ পঞ্চতত্বেন মুখ্যেন চানুকলেন বা প্রিয়ে। 

দিব্যেন জগদম্বার্থে নৈবেদ্যং পরিকলয়েৎ ॥ 

মুখ্যকল্পেন বীরাণাং নৈবেদ্যং পর্রিকলপয়েৎ।* 
পশৃনাঞ্চান্ুকলেন দিব্যানাং দিব্যকল্পকৈঃ ॥ 
দ্রঃ সাধনরহস্তমূ, পরিশিউখওম্, অন্নদাপ্রসাদ কবিতুষণসংগৃহীতমূ, পৃঃ ৩৬ রর 

হি ২১১৭ ৃ ৩ ২১৩৮ . ৪ ৩৭৯ 9 এ ৫ ৩1৯৪৯৫ 



২০ : কুলার্ণবতন্ত্রম 

মন্ত্র যে দেবতর্চর দূপ অথবা দেবতা যে মন্ত্রপ১ একথা অন্ত্রাস্তরেও বলা 

হয়েছে । মন্ত্রে আর দেবতায় কোনে। ভেদ নাই। কাজেই “হুংসসমন্ত্র শিবশক্তি, 

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে এই মন্ত্র প্রাণীমাত্রে বিদ্যমান ।২ | 

অনেকগুলি বচনে প্রাসাদপরামন্ত্রের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন কর! হয়েছে । 

তান্জথকে জানা যায় যে যিনি গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে প্রাসাদপরামন্ত্র অবগত 

হন, তিনি শিব থেকে অভিন্ন হয়ে যান।৩ এহেন ব্যক্তির শুধুমাত্র দর্শনের 
দ্বারাই চণ্ডালও মুক্তি লাভ করে ।৪ ৫ 

'মন্ত্রটিকে বলা হয়েছে মন্ত্ররাঁজ। কেন না, দীর্ঘকালে একটিমাত্র ফল প্রদান 
করে এরূপ হাজার হাজার মন্ত্র আছে। কিন্তু এটি শীঘ সবফল প্রদান করে ।৫ 

এই মন্ত্র ষথাবিধি জপ করলে জীব নিঃসংশয় ভুক্তিমুক্তি লাভ করে ।৬ 
মন্ত্রটিকে কখনও গ্রাসাদপরামন্ত্র আবার কখনও পরাপ্রাসাদমন্ত্র বলা 

হয়েছে। চতুর্থ উল্লাসেও হ্যাস-ধ্যানাদির সহিত এই মন্ত্র বিবৃত হয়েছে । 

প্রথমেই সাংকেতিক ভাষায়" মন্ত্রটি ব্যক্ত কত্রে এটিকে কেন প্রাসাদমন্ত্র বলা 

হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।” 

আলোচ্যতন্্মতে এই মন্ত্রটই কুলমন্ত্র ।৯ অর্থাৎ উক্ত তন্্রানুসারী কৌলা- 
চারে এটিই মুলমন্ত্র | 

এখানে প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করা যায় “কৌলাচারের প্রকারভেদ আছে। 
সময়াচারতন্রমতে১* কৌলাচার দ্বিবিধ_-আর্জ ও শুষ্ক। পঞ্চমকারযুক্ত হলে 
কৌলাচারকে আর্জ আর পঞ্চমকাররহিত হলে শুষ্ক বলা হয়। কলিমুগে বিশেষ 
করে আর্জাচাঁরই ফলপ্রদ 1” 

তাছাড়া, কৌলাচারে সন্প্রদায়ভেদও আছে । পূর্বকৌল ও উত্তরকৌল১১, 
আর বাঁমকৌল ও দক্ষিণকোৌল১২ সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। 

১ মন্ত্র্ূপে। ভবেদ্দেবং | শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারাখণ্ড, ৫৮1৩ 
হ্ কুলার্ণবতন্ত্র ৩৫০ ৩ ৩1৭৭ ৪ ৩1৮৩ 
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১০ আর্দ্রীশুক্কবিভাগেন দ্বিধাচাঁরং পুনঃ শৃণু । 

আর্জাচারম্ত বিজ্ঞেয়ো মকারৈঃ পঞ্চভিযুতঃ | 
মকারপঞ্চরহিতঃ শুঞাচারঃ প্রকীতিতঃ। 

কলো বিশেষতঃ দেবি আর্জাচারঃ*ফলপ্রদঃ ॥ 
_ ভ্ঃ প্রাণতোধিনী, কু +» পরিচ্ছেদ ৪, বসুমতী সং, ১৩৩৫, পৃঃ ৫৩১ 

১১ দ্রঃ সৌন্দর্ধলহরীর ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের লক্ষমীধরকৃত চীকা। 
১২ প্রঃ অকুলবীরতন্ত্রম (খ), শ্লোক ১৩০ * কৌলজ্ঞাননির্ণয়, পৃঃ ১০৫ 



পু উপক্রমণিক! ২১. 

কুলজ্ঞাননির্ণয়তন্ত্রে১ রোমকৃপাদিকৌল, বৃষণো্কৌল, ব্লহিদকৌল ইত্যাদি 

বিভিন্ন কোঁলসম্প্রদায়ের বা উপসম্প্রদায়ের নাম করা হয়েছে । 

কুলমার্গের বা কৌলাচারের সাধনা যে একদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল 

এইসব বিভিন্ন নাম তার ইঙ্গিত বহন করে। 

আলোচ্যতন্ত্রমতে কৌলাচরের আরাধ্য) কে, এই প্রশ্নটিও এই প্রসঙ্গে মনে 

জাগে। “তন্ত্রে কৌলাচার প্রধানতঃ শ্রীবিদ্যা বিষয়েই বণিত হয়েছে । মুখ্য 

কৌলাচাঁর একমাত্র শ্রীবিষ্ঠা বিষয়েই বিহিত।৬ কাজেই মুখ্য কৌলাচাঁরের 

আ'রাধ্যা শ্রীবিদ্য বা ষোড়শী । দেবীর ব্রিপুরসুন্দরী ললিতা কামেশ্বরী প্রভৃতি 

নামও গ্রচলিত ।” 

“তবে কালী তারা ভূবনেশ্বরী প্রভৃতি পরাশক্তির অন্যান্য মৃত্তিও 

কৌলাচারে আরাধ্যা। কুলচুড়ামণিতস্ত্রেরেৎ আরম্তেই ত্রিপুরা কালিকা 

বাগীশ্বরী বিমল। মাতঙ্জিনী পূর্ণা চণ্ুনায়িকাঁ একজটা দুর্গা প্রভৃতি কুলসুন্দরী 

অর্থাৎ কুলাচারে আরাধ্য? দেক্বীর উল্লেখ করা হয়েছে ।” 

আলোচ্যতন্ত্রে কিন্ত কোথাও সরাসরি আরাধ্যার উল্লেখ করা হয়নি, কর। 

হয়েছে তির্যকভাবে । প্রথমেই পরাগ্াণসাদমন্ত্রের কথা ধরা যাক । পরার 

প্রাসাদ যে-মন্ত্রে তা পরাপ্রাসাদমন্ত্র। এটিকে কুলমন্ত্র অর্থাৎ মূলমন্ত্র বল! 

হয়েছে । মন্ত্র আর দেবতা অভিন্ন । কাজেই, এই সিদ্ধান্ত হয়, এই তন্ত্রমতে 

“কুলাচারের আরাধ্য পর1 বা পরাশক্তি । ইনি শিবাভিন্না। অতএব, বিচারের 

* ক্ষেত্রে একে শিবশক্তি বলা যায়। পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে, পরাপ্রাসাদ মন্ত্রকে 

বলা হয়েছে শিবশক্তির রূপ। শিবশক্তিকে পরশিবও বলা যায়। আবার 

পরাশক্তিও বলা ষায়। কাজেই, এই দিক্ দিয়ে বিচারেও পরাশক্তিকে 

আরাধ্যা বলতে কোনে! বাধা হয় না। অবশ্য, একই মুক্তি অনুসারে 

পরশিখকেও আরাধ্য বলা যেতে পারে । পরবর্তী ধ্যানসম্পফিত বচনে 

এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় । 

পরাশক্তি যে আরাধ্য একথার সমর্থন পাওয়া যায় একাধিক বচনে । 

একটি বচনে শিব বলছেন- “পরিয়ে, পুর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদণাস্তরার্থতত্ববিং, 

দেবত1 ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তিরা তোমার অর্চন। 

করবে ।,৬ : 

১ দ্রঃ পটল ১৪, ১৬, ২১ ২ কৌঁলমার্গরহস্থ, পৃঃ ৫৬ 

৩ এ, পৃঃ ২৫০ ৪ দ্রঃ ১১০২ ৫ ৪1১১৪ ৬ ৬1৪ 



২২ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 
৪ 

অন্যত্র বলছেন--“দেবী, এই সব লক্ষণযুক্ত নিয়তত্রত যে কৌলিক তোমার 
অন! করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয় ।”১ 

আরেক জায়গায় পুজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যের সংস্কার এবং অর্চনার বিষয় 

বলতে গিয়ে দেবীকে বলছেন-__-“যাদের পাপ অপগত হয়েছে, যারা পৃণ্যবান্, 
উত্তস্তরূপে কুলজ্ঞানসম্পন্ন সেই সব দৃব্রত মানুষ তোমার ভজন করবে 1৮২ 

বচনগুলিতে কোথাও দেবীর কোনো নামোল্লেখ করা হয়নি । তবে একটি 

বচনে তাঁকে অরূপা পরমা শিবা বল হয়েছে 1৩ ৪ অরূপ! পরম] শিব ব্রক্মময়ী 
পরাশক্তিকেই বল যায় । 

অতএব, কোথাও স্প্ট করে না বললেও আলোচ্তন্ত্রমতে যে 

কৌলাচারের আরাধ্য। পরাশক্তি এই সিদ্ধান্ত হতে পারে । 

এবার পুবের কথায় ফেরা যাক। মন্ত্রের বিষয় বলার পর সাধকের প্রাতে 

শয্যাত্যাগ থেকে আরম্ভ করে পুজাগুহে প্রবেশ -করতঃ আসনে উপবেশন 

ইত্যাদি বিবিধ কার্ষের নির্দেশ দেওয়! হয়েছে । তার পর বিবিধ প্রকারের 
ন্যাস বিবৃত হয়েছে । 

নাসের পর বিহিত হয়েছে ধ্যান । বলা হয়েছে--অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান 
করতে হবে। পুরুষরূপে বা! স্ত্রীরপে দেবতার ধ্যান কর্তব্য। অথবা! 

সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বতেজোময় সচরাচরবিগ্রহ নিষ্কলের ধ্যান করা উচিত ।৪ 

মনে হয়, সাধকের রুচি অনুসারে এই ধ্যানের বিধাঁন দেওয়া হয়েছে । কিন্ত 

অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান অথব! পুরুষরূপে দেবতার ধ্যানের কথা বলাঙ্ক 
কুলার্ণবতন্ত্রের অভিমত আরাধ্যবস্ত সম্পর্কে মনে সংশয় জাগতে পারে-_ 
আরাধ্য শিব, না৷ আরাধ্যা শক্তি । বস্ততঃ এরূপ সংশয়ের কোনো হেতু নেই। 

কারণ, তন্ত্রের মতে শিবশক্তি অভিন্ন । এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ষিনি 

শক্তি তিনিই শিব, একথা ঞ্রুব।৫ অন্যত্র বল! হয়েছে ত্রিপুরা এত্রিবিধা, 
ব্রন্মাবিস্ুমহেশ্বরস্বরূপিণী* । কাজেই, অর্ধনারীস্বর শিবের ধ্যান, বলতে 
অর্ধনারীশ্বররূপে পরাশক্তির ধ্যান বুঝান হয়েছে, একথা বললে তা৷ তত্বদ্বষ্টিতে 
অসঙজত হবে না । অস্ত্রে এরূপ সিদ্ধান্তের বু সমর্থন পাঁওয়। যায় । দৃষ্টান্তত্বরূপ 
দুয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে । যেমন দেবী শিবকে বলছেন-_তুমি 

১ ড।১১ ২ ৬৩ শ৩ ৬1৭৫ 

৪. ৪1১১৪-১? রস 

& নানয়োধিদ্যতে ভেদে] য1 শক্তি: স শিবে! ফরবম্ 1 গন্ধবতন্ত্র ৪০।৪ 

* ত্রিপুর] ত্রিবিধা দেবি ব.ঙ্মাঁবিষীশস্বর্ূপিণী ।_বামকেশরতন্তাস্তপ্গত 

রর .. নিত্যাষোড়শিকার্নব, পৃঃ ১৩৯ 



উপক্রমগ্রিক। - ২৩ 

আমিই, অন্য কিউ নও, ব্রন্গা আমি, বিধুদও আমি 1১ আবার শিব বলছেন__ 
দেবীই আমি প্ররুষরূপে, স্ত্রীরপে আমিই দেবী । আমাদের মধ্যে ভেদ নেই । 
যে-ভেদ কল্লিত হয় তা অজ্ঞানের জন্য ।২ 

আবার বল হয়েছে, শিবশক্তি দ্বিবিধা-নিগুণ। এবং সগুণা। নিগুণা 

জ্যোতিরয়ী পরত্র্দসনাতনী ।৩ 

আলোচ্য বচনে ধাঁকে সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বতেজোময় সচরাচরবিগ্রহ বল। 

হয়েছে তিনি এই পরব্র্গসনাতনী পরাশক্তি । কেননা, সচ্চিদানন্দলক্ষণাদি 

ব্রক্মা সম্পর্কেই প্রযোজ্য ৷ ব্রশ্ী স্ত্রী পুরুষ নপৃংসক কিছুই নন।« ব্রল্মময়ী শক্তি 
সন্বন্ধেও বল! হয়েছে- ইনি স্বরূপতওঃ স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, ব্লীবও নন ।« 

অতএব, ধ্যানসম্পকিত আলোচ্য বচনে কৌলাচারের আরাধ্য সন্বন্ধে 

কোনে সংশয় সূচিত হয়নি। এ আরাধ্যা পরাশক্তি । অবশ্য, এবংবিধ যুক্তি 
অনুসারে পরশিবও আরাধ্য হতে পারেন এবং নিষ্কল ব্রন্মও আরাধ্য হতে 

পারেন । 

ধ্যানের পর মুদ্রাপ্রদর্শন, বীজমন্ত্র জপ এবং গুরুর ধ্যান করতে হবে। তা! 
করলে পর ন্যাস সম্পূর্ণ হবে। ন্যাসের মহিম। কীর্তন করে উল্লাস সমাপ্ত 

হয়েছে। 

এখানে উল্লেখ কর! যায়, বীজমন্ত্র জপের কথা বললেও এবং অন্যত্র 

পরাবীজ ও প্রাসাদবীজের এবং পরাপ্রাসাদবীজের উল্লেখ করলেও 

আলোচ্যতন্ত্রে কোথাও বীজমন্ত্র ব্যক্ত করা হয় নি। সম্ভবতঃ বীজমন্ত্র প্রকাশ্য 

নয় এবং গুরুমুখে জ্ঞাতব্য বলে গ্রন্থে তা ব্যক্ত কর! হয় নি। 

পঞ্চম উল্লাসের বিষয়বস্তু কুলদ্রব্য । মদ্যপাত্রের আধার মদ্যপাত্র, পৈষ্টী 
গোৌড়ী ইত্যাদি মদ্যের প্রস্ততপ্রণালী, বিভিন্ন রকমের মদ্যের গুণ এবং কোন 
কর্মে কোন মদ্য প্রশস্ত, এইসব বিবৃত হয়েছে । এর পর কীর্তন করা হয়েছে 

১ ত্বমেবাহং ন চান্যোহসি ৰনক্ষাহং বিষু্রপ্যহ্ম্।-_গন্ধরবতন্ত্র, ৪৮1৪৪ 

২ সৈবাহং পুংরূপেণ স্ত্ীরূপেপাহমেব হি। 
আবাভ্যাং নহি ভেদোইস্তি ভেদত্বজ্ঞানসম্ভবম্।--শক্তিসজ মতন্্ সুন্দরীখণ্ 

৩।৮৫০৮৩৬ 

৩ শিবশক্কিঘ্িধা দেবি! নিগুণ1 সগুণাপি চ। 
নিগুণণ। জ্যোতিষাং বুন্দং পরং ৰ.শ্সাসনাতন্বী।- নিরুত্বরত্স্ত্রৎ পটল ২ 

৪ নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।--শ্বেতাশ্বতুরোপনিষৎ, ৫1১০ 
৫ নেয়ং ফোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো! ন জড়ঃ স্মৃতঃ 1 নবরক্বেশ্বরবচন, প্রঃ তন্্রতত্ব, পৃঃ৩৫৪ 



২৪ রর কুলার্ণবতত্ত্রম্ 

সুরামাহাত্ম্য । সেই প্রসঙ্গে বল হয়েছে, সব মদির! ব্রঙ্গগ! এখং চিততশুদ্ধির 

সাধন। তার মধ থেকে যে-কোনো একটি সংগ্রহ করে পুজাকম্ন সম্পাদন 
করতে হবে ।১ মদ্যের অভাব হলে তার অনুকলেরও বিধান দেওয়! হয়েছে ॥ 

অতঃপর মাংসের বিষয় বিবৃত হয়েছে । মদ্যের মতে মাংসও সাধনার 

অঙ্গ হিসাবেই বিহিত । সেইজন্য প্রাণীবধ সম্পর্কে বল! হয়েছে __পিতৃষজ্জে ও 

দেবধজ্ঞে বৈধহিংসা বিহিত । শাস্ত্রে নিজের জন্য প্রাণী-হিংসার কথা কখনো 

বলা হয়নি ।২ স্মার বিধানের সঙ্গে এ বিধানের ভেদ নেই। অস্ত্রের 

বিধানানুসারে পশুবলি দিয়ে তার মাংস ব্যবহ্ধর করতে হবে। মাংসের 

অভাঁবে তার অনুকল্পও বিহিত হয়েছে । 

কুলপূজার পৃুজাদ্রব্যরূপেই মদ্যাদির বিধান দেওয়া! হয়েছে । এছাড়া, এ 

সবের ব্যবহার নিষিদ্ধ। আলোচ্যতন্ত্রে পরিষ্কার বল! হয়েছে___কুলপুজা বিনা 
যে মদ্যাদি সেবন করে সে এবং তার একবিংশতি পুরুষ ঘোর নরকে যায় ।৩ 

এখানে একবার কুলপুজার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। তার প্রধান 

বক্তব্য ত্রিজগতে কুলপুজার মতো প্রণ্য জর নেই। যে ভক্তিসহকারে 
কুলপুজ৷ করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয় ।5 

এই প্রসঙ্গেই এসেছে চক্রানুষ্ঠানের কথা৷ চক্রানুষ্ঠান দর্শন করলেই 
মহাপুণ্য হয়। 

এই উল্লাসে কুলদ্রব্যের বিশেষ করে মদ্য ব্যবহারের উপযোগিতা ও 

মাহাত্ম্য বণিত হয়েছে । পুজাকালেও ব্রান্ষণের পক্ষে সুরাপান বিহিত ক্ষি 

না এ সম্পর্কে সব তন্ত্র একমত নয়। যেমন মেরুতন্ত্রে আছে- ব্রান্দণ সুরাপান 

করলে পৌরব নরকে যাবেন।« আবার মাতৃকাভেদতন্ত্রে বলা হয়েছে__ 
মদ্যপানে ব্রাক্মণের মহামোক্ষ লাভ হয়।৬ আলোচ্য অন্ত্রেরে অভিমত-_ 

যেমন ত্রাক্গণদের পক্ষে যজ্জে সোমপান বিহিত তেমনি শাস্্রবিহিত আচারে 
ভোগমোক্ষ প্রদায়ক মদ্যপান কর! উচিত |" 

১ কুলার্ণব তন্ত্র, ৫1৪১ ২ এ, ৫18৫ ৩ এ, ৫1৬০ . ৪ এ, ৫1৫৬ 

৫ ৰশাক্ষণ্ত সুরাং লীত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।--মাতৃকাভেদতন্ত, 

গ ৪।২2এর গীকার় উদ্ধত। 
৬ ৰখান্মণন্ত মহামোক্ষং মদূপানে প্রি়ংবদে । মাস্ৃকাতেদতন্, ৩০২ 

৭ কুলার্ণবতন্ত ৫1৯৩ 



উপক্রমণিক! ৪ ২৫ 

কিন্ত যে-কোনে ব্রান্গণ বা যে-কোনো ব্যক্তি এরূপ মদ্যপানে অধিকারী 
নন। এ সম্বন্ধে উক্ত তন্ত্রের নির্দেশ--“যে নিঃশক্ক, নির্ঝর, ধীর, নিদ্বন্দ্রঃ 

নিঙ্কৃতুহল, যে বেদশান্তরার্থ নির্ধারণ করেছে, বরদায়িনী বারুণী তারই পান করা৷ 

বিধি ।””১ 

মদ্যপানের উপযোগিতা এখানে বিশেষ করে বিবৃত হয়েছে । তার সার 

কথা হল-_মন্ত্রার্থ স্ফ্ুরণের জন্য, মনের স্থৈর্যবিধান করার জন্য এবং ভবপাঁশ 

ছিন্ন করার জন্য মদ্যপান করতে হয় ।২ 

দিব্য পঞ্চতত্বের বাসনা* বিবৃত করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে । 

দৃষ্টাত্তস্বরূপ দিব্য পঞ্চমতত্ত্ের বাসনার উল্লেখ করা যাচ্ছে । যথা-_পরাশক্তি 
পরশিব এই মিথুনের সংযোগ মৈথুন । এই মৈথুন থেকে যে-আনন্দ উৎপন্ন হয় 

তাঁর উপর যার নির্ভর অর্থাৎ যে তাতে নিমগ্ন থাকে তারই হয় মৈথুন। 

অন্যের। স্ত্রী-সম্ভোগকারী মাত্র ।৩ 

ষষ্ঠ উল্লাসে কুলপুজক অর্থাৎ কৌলাচারী সাধকের লক্ষণ ও কুলদ্রব্যের 
অর্থ/ং পঞ্চতত্বের সংস্কারাদি বিক্ুত হয়েছে । উক্ত লক্ষণ সম্পর্কে একটি বচনে 

শিবমুখে বল! হয়েছে__পুর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্্থতত্ববিং, দেবতা ও গুরুর 

প্রতি ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তিরা তোমার অর্চনা করবে ।& অর্থাৎ 

এরূপ ব্যক্তিরাই কৌলাচারে পরাশক্তির পুজায় অধিকার । 
লক্ষণীয় গ্রসঙ্গাস্তরে এই বচনটি পৃর্বেও উদ্ধত হয়েছে । 

» পুজকের লক্ষণ নির্দেশ করার পর পঞ্চশুদ্ধির বর্ণন। করা হয়েছে । 

স্থাত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা! এই পঞ্চ পদার্থের শুদ্ধিকে বলা হয় 

পঞ্চশুদ্ধি। পঞ্চশুদ্ধির পর মণ্ডল অন্কন ও পঞ্চপাত্র স্থাপনের ব্যবস্থা দেওয়। 

হয়েছে । 

এরপর মদ্যাদিশোধন বিবৃত হয়েছে । লক্ষ্য করার বিষয় শোধনমন্ত্রগুলি 

সবই বৈদ্ছিক মন্ত্র ৷ 

* অতঃপর গুরুপঙ্ক্তির পুজা, দেবীর আবাহন ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে। 

কৌলসাধকের আলোচ্যতন্ত্রাভিমত আরাধ্য পরাশক্তি । ইনি ব্রন্দস্বরূপিণী । 
অতএব, অব্দপা, সর্বব্যাপিনী। তা হলে তাকে আবার আবাহন করার 

যৌক্তিকত1 কোথায় ? তার উত্তরে আলোচ্যতন্ত্রে বলা হয়েছে_-কর্মকাগুরত 

ব্যক্তিরা অন্দপাকে রূপিণী কল্পনা করে পুজা করে। রূপিণী হলে পরে 

আবাহনাদি যুক্তিসিদ্ধ । * 
্ 
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২৬ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

প্রসঙ্গতঃ বল! যায়, শুধু কৌল সাধকের আরাধ্যা নয়, শাস্ত্রবিহিত, এমনকি, 
লৌকিক, সব দেবতা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য । কেননা, স্বরূপতঃ সব 

দেবতা ই ব্রঙ্গ। আলোচ্যতন্ত্রে স্প্ট করেই বলা হয়েছে_-সাধকের হিতের 
জন্যই চিন্ময় অপ্রমেয় নিগু“ণ অশরীরী ব্রন্দের রূপকল্পনা ১ 

প্রতিমাদিতে পুজারও এই তত্ব। একটি সহজ উপমার সাহায্যে বিষয়টি 

বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে__গাভীর সর্বাঙ্জে দুধ থাকলেও তা 
যেমন স্তনমুখে ক্ষরিত হয় তেমনি দেবতা সর্বগত হলেও প্রতিমাদিতে দীপ্তি 
পান 1২ তী 

প্রতিমাদিতে যেমন পূজ। হয় তেমনি যন্ত্রেও পৃজ। হয়। প্রতিমায় পুজার 

ক্ষেত্রেও যথাবিধি যন্ত্রাঙ্কন করে পৃজ| করতে হয় । যন্ত্রে পূজার বিশেষ মাহাত্ম্য, 

আছে । আলোচ্যতন্ত্রের অভিমত- যন্ত্র মন্ত্রময়। দেবতা মন্ত্ররূপী ॥ যন্ত্রে 

পৃজিত হলে দেবতা সহসাই প্রসন্ন হন 1৩ 

আবার অন্যত্র দেবতাঁকেই যন্ত্ররূপ বল। হয়েছে ।£ 

কৌলপুজা সম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ আছে। দে-সব এবং যন্ত্রন্ত্রাদি 

সব পৃজাঙ্গের তত্ব এবং পুজানুষ্ঠানের ক্রম গুরুমুখে যথাশান্ত্র অবগত হয়ে 

যথাবিধি পুজ। করতে হবে । এসব না জেনে শুধু অনুষ্ঠান করে গেলে তাতে 
কোনে! ফল হবে না। 

কৌলপুজ। ক্রিয়াকর্মবহ্ুল অনুষ্ঠান। বটুকবলি ইত্যাদি এ পূজার অঙ্গ । 
সপ্তম উল্লাসে বটুকবলি যোগ্িনীবলি ভূতবলি ইত্যাদি, কুলদীপ প্রদর্শন, 

শক্তিলক্ষণ ও শক্তিপূজা, পুজায় দ্রব্যস্বীকার, এই সব কথিত হয়েছে । 
কৌলাচারের সাধনা শক্তিসহ সাধন! । এখানে শক্তি অর্থ সাধনসঙ্গিনী ৷ 

শক্তি নানাবিধ । তাদের মধ্যে কার! গ্রহণীয়। ও কারা বর্জনীয়া তা কয়েকটি 

বচনে বলা হয়েছে ।« 

যথাবিধি শক্তিপূজার পর পুজা সমর্পণ করতে হয় । 
খুব সাবধানে করলেও পুজায় ক্রটিবিচ্যুতি ঘটতে পারে । তার জন্য সাধব 

এই মন্ত্রটি পড়ে ক্ষম! প্রার্থনা করেন- জ্ঞান বা অজ্ঞানে আমি যা কিছু করেছি, 

ওগো! শিবা, সে তোমার কৃত্য, এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর ।৬ 

এর অন্তনিহিত ভাব-_অহংবৃদ্ধি বর্জন ও ব্রন্মেকভাঁবনা । সাধক নিমিত্ত- 

মাত্র । সাধক যা করেছেন তা তাকে নিমিত্ত করে দেবীই করেছেন । অথবা, 
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উপক্রমণিক) ২ 

দেবী সর্বস্বরূপা* সাধকও তারই রূপ । কাজেই, সাধক যা করেছেন তা! 

দেবীই করেছেন । এটি অবশ্য সাধনার চরম- উপলব্ধির কি্ষিয়। কিন্ত তা 

হওয়ার আগেও এরূপ ভাবন নিঃসন্দেহ সেই উপলব্ধির সহায়ক হয় ॥ 

ক্ষমা প্রার্থনার পর করতে হবে দেবীর উদ্বাসন। এই উদ্বাসন হবে 

সাধকের হৃৎপদ্ধে ।১ 

সাধারণভাবে কুলপুজার কথা বল হলেও, প্রসঙ্গ থেকে অনুমান হয় এখানে 

অধিকারী গুরুর কুলপুজার কথা বল! হয়েছে । কেনন1, উদ্ধাসনের পরই 

গুরুকতৃক শিষ্টের দেহশুদ্ধি এবং গুরুর কাছে শিষ্ভতের তত্বত্রয়ের জ্ঞানলাভ, 

বিছিত হয়েছে । গুরুর যথাশান্ত্র মদ্যপান এবং শিল্তকে মদ্যপ্রসাদ দানের 

কথাও এই উপলক্ষে বিবৃত হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে মদ্যপান সম্পর্কে বিবিধ বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে । 

এইসব পর্যালোচনা করলে বুঝব! যায় তন্ত্রশান্ত্রবিহিত মদ্যপান সাধনার একটি 

বিশেষ অঙ্গ, এটি হোম।২ আলোচ্যতন্ত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছে-__ 

অহস্তারূপ পাত্রভরে ইদন্তারূপ ভারমাম্বত পরাহস্তাময় অগ্নিতে হোম--এরই 

নাম দ্রব্স্বীকার অর্থাৎ মদ্যপান ।৩ 

বাহ মন্পান এই তত্তেরই দ্যোতক। এই বাহ মদ্যপানের প্রকারভেদ, 

পরিমীণ ইত্যাদির যে-্বিবরণ দেওয়। হয়েছে ত। থেকে এই ব্যাপারের গুরুত্ব 

উপলব্ধি কর! যায়। 

গ্রই উল্লাসের সমপ্তির দিকে আছে এই বহুবিতকিত বচনটি-_-পানের পর 

৯প্রান্ন করে যাবে । ভূতলে পতিত ন। হওয়। পর্যন্ত বার বার পান করবে। 
পতিত হলে উঠে আবার পান করবে । এপ করলে আর পুনর্জন্ম হয় ন! ।5 

অনধিকারী ব্যক্তির! এই বচনের মর্ম অবগত নন। সেইজন্য, এটিকে এবং 

পরবর্তী বচনটকে« যথেচ্ছ মদ্যপানের সমর্থক প্রমাণরূপে ব্যবহার করেন 

অথব1 বচন, দুটির দৃষ্টান্ত দিয়ে তান্ত্রিক সাধনার নিন্দ। করেন। 

» অধিকারী ব/ক্তিদের মধ্যে বচনদুট সম্বন্ধে মতভেদ আছে । একদলের মতে 
বচন দুটি দিব্যপাঁন সম্পর্কে প্রযোজ্য, মুখ্যপান সম্পর্কে নয়। দিব্যপানের, 
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২৮ কুলার্ণবতন্ত 

বিষয়ে আলোচ্য তন্ত্রেই বলা হয়েছে__“মূলাধার থেকে 'ক্রন্মরন্ধে অর্থাৎ 

সেখানকার সহ্ল্রারে সাধক বার বার যাতায়াত করবে । সেখানে চিংচন্দ্রের 

( শিবের ) সঙ্গে কুগডলিনীশক্তির সামরস্যসখের উত্তব হয় । ব্যোমপঙ্কজ অর্থাং 

সহম্রারে এই সামরস্যজনিত অম্বত ক্ষরিত হয় । সাধক সেই অস্বত পান করে । 

এরই নাম সৃধাপান অর্থাৎ কুলশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান । এবূপ সুধাপানকারী 
ব্যতীত অন্যের মদ্যপ মাত্র” ॥১ 

সহদ্রারে পুর্বোক্তভাবে বার বার যাতায়াতই পানের পর পান। সহস্রার 

থেকে মূলাধারে নেমে আস! ভূতলে পতিত হওয়। ৷ পুনরায় সহত্রারে যাওয়াই 
উঠে আবার পান করা । এরূপ করতে করতে সাধকের ব্রল্মানন্দের উপলন্ধি 

হয়ে যাবে অর্থাং ব্রন্মোপলন্ধি হয়ে যাবে । আর তা হলেই আর পুনর্জন্ম 
হবে না। 

কাজেই দেখ। যাচ্ছে, আলোচ্য বচনে যোগসাধনার কথাই বলা হয়েছে। 

কৌলাচারের সাধন৷ বস্ততঃ যোগসাধনা। মুখ্য পঞ্চমকার নিয়ে সাধনাও 
তাই। আলোচ্যতন্ত্রে পরিষ্কার করেই বলা সুয়েছে-_কুলধন্মে ভোগ হয়ে যায় 

যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন ।২ 

প্রসঙ্গান্তরে এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচন। কর! হয়েছে । 

অধিকারী ব্যক্তিদের অপর দল মনে করেন বচন দুটি মুখ্যপান সম্পর্কেই 

প্রযোজ্য । তবে তাদের মতে এ পান পুর্ণাভিষিক্ত উন্মনোল্লাসারূঢ় সাধকের 

পান, অন্যদের নয় । আলোচ্যতন্ত্রেইে এরকম সাধকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে-_. 

উন্মনা নামক ষষ্ঠ উল্লাসে সাধকদের মৃহুর্্ঘ উত্থান-পতন এবং মুর্চছ! হয় কন্দে , 
তার। উন্মন1 হন ।৩ 

এরা উচ্চকোটর শক্তিশালী সাধক। যথেচ্ছ মুখ)পানেও এরা বিচলিত 

বা বিকারগ্রস্ত হন ন।। এদের পক্ষে যা বিধি, নিম্নাধিকারী সাধকের পক্ষে তা 

বিধি নয়। এদের মুখ্যপান উচ্চাধিকারীর যোগসাধনার অঙ্গ £ কাজেই 
বচন টিকে কোন প্রকারেই যে-কোনো সাধকের যথেচ্ছ মদ্যপানের সমর্থক 

বল! চলে না । 

অঞ্টঈম উল্লাসে আরম্ভাদি সপ্ত উল্লাস, দ্রব্যসঙ্গতি ও পাত্রমেলন বিবৃত 

হয়েছে । 

আরম্ভাদি উল্লাসের বেলা উল্লাস অর্থ উপাসকের দশাবিশেষ বা অবস্থা" 

বিশেষ । এই উল্লাসের মধ্যে ক্রমোদ্ধতা আছে। উল্লাভেদে মদ্যপানের ! 

শিস হারার 
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পরিমাণ নির্দিষহয় । আলোচ্য অষ্টম উল্লাসেও মদ্যপান সম্পর্কে বিধিনিষেধ 

ব্যক্ত হয়েছে । যা সহজেই মানুষকে বিকারগ্রস্ত করে দিতে গারে তার সম্বন্ধে 

শাস্ত্রের এই সতর্কতা । প্রাণনাশক বিষকে প্রাণরক্ষক গুঁষধন্ধপে ব্যবহার অতি 

কঠিন বলেই তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে বার বার বিধিনিষেধের উল্লেখ করতে হয় । 

সাধক মদ্যের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ পানাবশিষ্ট কাকে দেবেন-ন1-দেবেন সে-সবও 

বিরৃত হয়েছে । তারপর বলিবিসর্জন ও উচ্ছিষ্$ভৈরবের পুজা-ধ্যান বর্ণণা 

করার পর শাত্তিস্তব বিবৃত হয়েছে । শান্তিস্তবের পর অনেকগুলি বচন জুড়ে 

রয়েছে শান্তিবাচন । 

এই উপলক্ষে আরেকবার ম্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কৌল সাধকের 

পুজায় মদ্যপান সাধারণ মদ্যপান নয়, তা যজ্ঞ। বলা হয়েছে-__-“শিব থেকে 

ক্ষিতি পর্যন্ত, ব্রল্গ থেকে স্তন্ব পর্ষস্ত, কালাগ্নি থেকে শিব পর্বস্ত, জগৎ আমার 

যজ্ঞের (এখানে মদ্যপানরূপ যজ্ত) দ্বারা তৃপ্ত হোক ।৮১ 

প্রোটোল্লাস পর্স্ত আরূঢ় সাধককে শান্ত্রবিহিত নানা বিধিনিষেধ মেনে 

চলতে হয়। কিন্তু প্রৌঢান্ত-উঞ্জাসে আরুঢ় বীরভাবের সাধকের আর 

কাধাকাধ থাকে না। তার ইচ্ছাই শাস্ত্র হয়ে যায়।২ শুধু তাই নয়, তার 

জলে জপফল লাভ হয় । তার তন্দ্রা হয়ে যায় সমাধি । তার অপচার হয় 

পুজা । তার সমাহত বস্তমাত্র হয় ভৈরবীবলি 1৩ 

প্রোঁঢ়ান্ত-উল্লাসের এমনি আরও মাহাত্ম্য কীর্তন করে উক্ত উল্লাসে আবূঢ 

সাধক্কদের ভৈরবীচক্র সাধনার বিষয় বলা .হয়েছে। চক্রে সমবেত সাধক- 

এভ্রঃগ্লিকার যে বর্ণন। দেওয়| হয়েছে তা থেকে সম্প্রদায়ের বাইরের লোকদের 

এদের সম্বন্ধে খুবই খারাপ ধারণা হতে পারে । কিন্ত ভিতরের লোকেদের 

কাছে এদের আচরণ, ক্রিয়াকম্ের অন্য তাৎপর্য । নিধিকার, সাধ্যে নিবিষ্টচিত্ত, 

এই সব ভৈরব-ভৈরবীদের দেবতাবুদ্ধিতে দর্শন করার নির্দেশ আলোচ্যতক্ত্রে 

দেওয়। হয়েছে ।$ 

*« প্রৌচঢান্তোল্লাসের পরবর্তী উল্লাস উন্মনা। এই উল্লাসের কথা পূর্বেই বলা 
হয়েছে । এটি ষষ্ঠ উল্লাস। 

সপ্তম উল্লাসের নাম অনবস্থা। এ সম্বন্ধে বল! হয়েছে__দেহেক্দ্রিয়ের অবশ 

অবস্থাকে অনবস্থা বলা হয়। অনবস্থাবিধানকারী এই সপ্তম উল্লাসে 
ু্ছাপ্রাপ্ত সাধক পরামন্ত্রস্বরূপ হয়ে যান। মূর্চছাসন্লিকর্ই মুক্তির পরম স্বুল ।« 
এটি সাধকের চরম অবস্থা! । 
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এই অবস্থায় সাধক ব্রন্মধ্যাননিবিষ্ট হয়ে ব্রন্ষাস্বাদ লাভ করেন । তা! ছাড়া: 
তার সঙ্গে অণিথাদি অফ্টসিদ্ধিও তিনি লাভ করেন ।১ 

এরপর উৈরবীচক্রের বিষয় বিবৃত হয়েছে । ভৈরবীচক্রসাধন! একটি গুহ 

তান্ত্রিক সাধন! । এর গুঢ়ার্থ অধিকারী গুরুর কাছে জানতে হবে। যোগ্য 

বিবেচিত হলে জাতি-বর্ণ নিবিশেষে সবাই এই সাধনায় অধিকারী । আলোচ্য- 

তন্ত্রে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার সঙ্গে বলা হয়েছে-_এই চক্রে জাতিভেদ নেই 7. 

সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয়। এরূপ মত বেদেও প্রতিষ্ঠিত। বেদ 
বলেছেন সবই ত্র ।২ ্ 

_ নবম উল্লাসের বক্তব্য বিষয়-_যোগ, যোগীশ্বরেন লক্ষণ ও কুলভক্তি সহ 
অর্চনার ফল। 

প্রথমেই ব্রন্গধ্যান ও ব্রন্মের কথা বলা হয়েছে । এই প্রসঙ্গেই যোগীর লক্ষণ' 

নির্দেশ কর। হয়েছে এবং তার পর সমাধিলক্ষণ বিবৃত হয়েছে । তারপর আবার 

ধ্যানের মাহাত্ম্য ও ধ্যানের ক্ষণ বল! হয়েছে । একটি বচনে আছে-_-“যেমন 

ধ্যানবলে কীটও ভ্রমর হয়ে যায় তেমনি ধ্যার্নবলে মানৃষও ব্রহ্ম হয়ে যায় 1৮৩ 
এমনি যে-যোগী ব্রক্ম হয়েছেন অর্থাং ধার ব্রন্মোপলব্ধি হয়েছে তার সম্পর্কে 

বলা হয়েছে--এঁর চেষ্টামাত্রই অর্চনা, কথাবাতামাত্রই উত্তম মন্ত্র আর 

নিরীক্ষণমাত্রই ধ্য/ন।৪ 

এরকম ধার দেহাভিমান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরমা! ধার বিদিত তার 

যেখানে যেখানে মন যাবে সেখানেই সমাধি হবে 1৫ 

সাধনায় নিয়মপালন, ক্তর্িয়াকম্ন ইত্যাদির প্রয়োজন সিদ্ধিলাঁতের' 

সহায়করূপে । সিদ্ধিলাভ হয়ে গেলে এসবের আর প্রয়োজন থাকে না । কৌল 
সাধনার চরম লক্ষ্য পরাশক্তি পরশিব ব! পরক্রন্মের উপলব্ৃজ্ঞান। সেটি লাভ 
হয়ে গেলে আর কোনে নিয়মাদি পালনের দরকার নেই । একটি সুন্দর উপমা 

দিয়ে আলোচ্যতন্ত্রে কথাটা বল! হয়েছে-_পরব্রন্ম বিজ্ঞাত হলে আর কোনো 
নিয়মের প্রয়োজন হয় না। মলয় বাতাস পাওয়া গেলে তালপাতার পাখার, 

আর কি প্রয়োজন ।৬ 

এই প্রসঙ্গে প্রকৃষ্ যোগ কি তা নির্দেশ কর! হয়েছে । বলা হয়েছে-_ 

পদ্মাসন করলে যোগ হয় না, নাসাগ্র নিরীক্ষণ করলেও যোগ হয় না। যো'গন্ত 

বিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক্যকে যোগ বলেন ।* 
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লক্ষ্য করা গেছে পঞ্চমকার নিয়ে সাধনারও লক্ষ্য ব্রল্মানন্দের উপলব্ধি বা 

'ব্রন্মোপলদ্ধি। সেই উপলদ্ধিতে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ ঘুচে যায়। এটি 

কৌলাগারের লক্ষ্য। তাই, এখানেও সাধারণভাবে জীবাত্া পরমাআ্ার 
এঁক্যোঁপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 

দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়ে উপনিষদাঁদির যে-লক্ষ্য কৌলতন্ত্রেরও 

সেই একই লক্ষ/। বস্ততঃ অনেকে তন্তরকে উপনিষদের শেষভূত মনে করেন ।৯ 

সাধনার ক্ষেত্রে আত্মচিন্তা বা তত্বৃচিস্তার কথ! যে উভ্তয়ত্র অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট 
তাও লক্ষ্য কর। যায়। 

আলোচ্যতন্ত্রে তত্বসিত্তাকে শ্রেষ্ঠ চিন্তা, পরমাম্মায় জীবাত্মার লয়কে শ্রেষ্ঠ 
পুজ! বলা হয়েছে২__-আর একে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ।৩ 

এই প্রসঙ্গে পরতন্তবিদ্ কৌল যোগীর যে-পুজাদির কথা বল! হয়েছে তা 

সাধারণ পৃজাদি থেকে ভিন্ন । বলা হয়েছে__“যথার্থতঃ যোগীকে শিবশক্তিপরা 
পুঁজ! করতে হবে । যোগী সতত মুন্ত্র ও জল ছাড়। সন্ধ্যা, পূজা ও হোম ছাড়া 

জপ আর উপচার বিনা পুজ। করবে” ।৪ 

বল বাহুল্য পরতত্ববিদ্ সাধক অতি উচ্চাধিকারী সাধক । এমনি 

সাধক সম্বন্ধেই বিধান দেওয়। হয়েছে-_-“দেহ দেবালয়। জীব সদাশিব । 

অজ্ঞাননি্মাল্য ত্যাগ করতে হবে আর পৃজ। করতে হবে সোহহংভাবে” ।« 

কৌলমত ষে বন্তৃতঃ অদ্ধয়মত এবং কৌল সাধন! অদ্বয়ভাবের সাধন! তা 
এই বচনে স্পষ্ট হয়েছে । 

বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বল! হয়েছে--জীব শিব । শিব জীব । 

সে-জীব অদ্বিতীয় শিব। পাশবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর পাশমুক্ত হলে 
সদাশিব ।৬ 

যোগী ন্ন। হলে পূর্বোক্ত উচ্চাধিকারা সাধক হওয়া যায় না । অনেকগুলি 

বুচন জুড়ে কুলযোগীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে । যথানির্দিট লক্ষণযুক্ত 

কুলযোগী কৌল-সাধকদের আদর্শ । তাঁকে সামনে রেখেই বলা হয়েছে এমনি 
সাধকের অনুসৃত কুলমার্গে অন্য মার্গানৃসারে যা নিকৃষ্ট তাই উৎকৃষ্ট, যা উৎকৃষ্ণ 

তাই নিকৃষ্ট ; সংসারে যা অনাচার তাই সদাচাঁর ; যা অকার্য তাই উত্তম 
কার্য । এদের কাছে অপত্যও সত্য ।* 

১ তন্ত্রাণামুপনিষচ্ছেষত্বাৎ। __বামকেশ্বরতন্ান্তর্গ্ভ নিত্যাঘোড়শিকার্ণব- 
এর ১।২২-এর ভাঙ্কররায়কৃত টীকা । 
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আত্মবিদ এই কুলষোগীরা নানা বেশ ধরে নিজের স্বরূপ গোপন করে ঘুরে 

বেড়ান।» কখনো কখনো উন্মত্ত মুক জড়ের মতো বাস করেন ।২ 
এই ধরণের সিদ্ধ কুলযোগী এমন আচরণ করেন যাতে সংসার তাকে দেখে 

হাসে, তাকে ঘ্ৃণ! করে, তার নিন্দা করে এবং তাকে দেখে দূর থেকে সকে 

গড়ে )৩ 

সহজেই অনুমান করা যায় যোগীর কাছ থেকে নানারকম জাগতিক 

লাভের প্রত্যাশী প্রাকৃত লোকদের উপদ্রব, থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই 
কুলযোগীরা এরূপ করতেন। 

তবে তন্ত্রোক্ত বিবরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় মা যে উচ্চকোটির কুল- 

যোগীরা জীবম্মুক্ত মহাপুরুষ । এরা জীবকল্যাণের জন্যই সংসারে বিচরণ 
করেন। 

কুলযোগীর কথা বলে সাধারণভাবে কৌলিকের লক্ষণও নির্দেশ করা৷ 

হয়েছে কয়েকটি বচন জুড়ে । দৃষ্টীস্তস্বরূপ *একটি বচনের উল্লেখ কর যায় । 

তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে-_“নিবৃত্তদৃঃখ সন্তষ্ট নিদ্বন্্ব বিগতমতসর কুলজ্ঞানরত 
শাস্ত ব্যক্তিরাই তোমার ( অর্থাং দেবীর ) ভক্ত এবং তারাই কৌলিক” ।$ 

কি করে কৌলিক হওয়! যায় তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যথা-_. 
“ততৃত্রয়, আরাধ্য দেবতা ও গুরুর চরণ, মুলমন্ত্রের অর্থ, এ সবের তত্বৃজ্ঞান- 

সম্পন্ন এবং দেবতা! ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ বাক্তি দীক্ষা দ্বারা কৌলিক হয়” ।« 

অনেকগুলি বচনে কুলজ্ঞানী দেবীভক্ত কৌলিকের মাহাত্ম্য কীর্তন কৃরা 

হয়েছে। আধুনিক বিচারে এ সম্পর্কে অনেক উক্তিই অত্যুক্তি মনে হতে পারে । 
কুলযোগীকে দানের গৌরব যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা স্মাতিবিহিত 

ব্রা্মণকে দানের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । যেমন বল! হয়েছে-__ 
বিশেষ বিশেষ তিথিতে প্রীতিসহকারে কুলযোগীকে যথাশক্তি যংকিঞ্চিং যা 

দ্বান কর! হয় সেই দানের ফল ভাষায় বর্ণনা কর! যায় না।৬ ও 
কুলযোগীকে দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা! করে নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে-__সর্ব 

অবস্থায় সর্বপ্রষতে কুলধর্মরত হতে হবে ।* 

কৌল সাধকদের শান্ত্রবিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তবে 
ভাদের সর্ব কর্মই করতে হবে নিলিগ্ুভাবে । এইরূপ কর্মের ছারা অজ্ঞান 

ছার রানির ররর 
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দুরীভূত হবে। অজ্ঞান দূরীভূত হলে তত্বজ্ঞানের উদয় হবে । আর তত্বজ্ঞান 
লাভ হলে প্রণ্যাপুণ্য সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় । তখন তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম 
ত্যাগ করতে পারেন কিংবা! কমন করলেও তা তাকে লিপ্ত করে না ।১ উক্ত 

তত্বজ্ঞানের দ্বারাই শিবত্ব অর্থাৎ শিবৈক্য লাভ হবে। এই শিবৈক্যই মুক্তি ।২ 
দশম উল্লাসে বিশেষ বিশেষ দিনে পুজার কথা৷ বল! হয়েছে । এ পৃজা হবে 

শান্্রবিহিত, কালোপযোগী ও দেশোপযোগী ।৩ কালোপযোগী ও দেশোপ- 

যোগী পৃজার বিধান বাস্তবসচেতনতার পরিচায়ক । 

গুরুপূজাদির কথা বলে আশ্বিন মাসে নবকুমারীর এবং নবযুবতীর পুজার 

বিষয় বলা হয়েছে । * 

এর পর বিবৃত হয়েছে কুলাষ্টক ও অকুলাষ্টক শক্তিদের পৃজা ও মিথুন 

পুজা । প্রসঙ্গ থেকে বুঝ! যায়, এই মিথুনপুজা হয় চক্রে। তন্ত্রের 

বিধানানুসারে বিশেষ বিশেষ দিনে চক্রানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । 
অতঃপর প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ে ও সায়াহে পুজার কথা বল! হয়েছে আর 

বলা হয়েছে বিশেষ বিশেষ মাসে (বিশেষ বিশেষ তিথিতে পুজার কথা । বিবৃত 

হয়েছে চক্রে অষ্টাই্টক পুজার বিষয় । দৃতীযাগেরও বিধান দেওয়া হয়েছে 
এবং তার ফলোল্লেখ করা হয়েছে । ত্রিকপুজার কথা বলে পুজার বিষয়ের 
উপসংহার করা হয়েছে। 

এরপর নিন মাহাত্ম্য প্রচার কর! হয়েছে। পুর্বেই উল্লেখ কর। 

হয়েছে, কুলার্ণবতন্ত্র বেদগ্রাহ্তন্ত্র এবং এই তঅন্ত্রমতে কৌলাচার বেদসম্মত। 
“র্টলোচ্য উল্লাসে একটি বচনে কুলপুজাকে স্পষ্টভাষায় বেদসম্মত বল! 

হয়েছে । শিব বলছেন-_“যে বেদশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কুলপুজ। 
করে, ওগে! ভাবিনী, আমাকে এবং তোমাকে তার নিকটে অবস্থিত জানবে, 

অন্যত্র নয়। একথা নিঃসংশয় সত্য সত্য সত্য ।”8 

বিশেষ বিশেষ দিনে বা তিথিতে পুজা নৈমিত্তিক পুজ।। এ ছাড়া, 
অনুগ্রহষট্ুক লাভের জন্য কাম্যপুজারও বিধান দেওয়] হয়েছে । 

'্মাতপুজায় যেমন পুজান্তে দক্ষিণা দেওয়া বিধি এক্ষেত্রেও তাই। 

প্রসঙ্গক্রমে কৌলপুজার একটি বিশেষত্বের উল্লেখ কর] যায়। এপৃজা পুরোহিত 
দিয়ে করান যায় না, গুরুকে দিয়ে করাতে হয় । গুরুর অভাবে অন্য কোনে! 

ক্রমজ্ঞ কৌল সাধককে দিয়ে পুঁজ! করাতে হবে। তবে সাধক যদি স্বয়ং 
ক্রমজ্ঞ হন তা হলে তিনিই পৃজ? করবেন। পু 
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একাদশ উল্লাসে কুলাচারের ক্রম বিরৃত হয়েছে । এতে পূজাসংক্রান্ত 

ব্যাপারে নানা ক্রিয়াকর্মের পর্যায় এবং অন্যান্য কর্তব্যাকতবঠাদি নির্দেশ 

করা হয়েছে । যেমন, চক্র সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনেক বিধিনিষেধের নির্দেশ 

দেওয়া হয়েছে আর দেওয়। হয়েছে শান্ত্রবিহিত মদ্যপান সম্পর্কে । 

৬ গুরু সম্পর্কে কৌল সাধকের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

একটি বচনে শিব বলছেন-_পত্রক্গা থেকে স্তন্ব পর্যস্ত আমার গুরুসম্ভতি। 

সকলের আমি শিষ্ত । এ সংসারে কে আম্ণর পৃজ্য নয়__এইরূপ ভাবনায় 

মে স্থিররৃদ্ধি সে আমাদের উভয়ের প্রিয় 1৮১ 

এখানে কৌলিকের অনেক গুরুর ইঙ্জিত কর। হয়েছে । শক্তিরহষ্যে স্প্ট্ 
করেই বল! হয়েছে-কৌল সাধকের গুরু অসংখ্য ।২ বল বাহুল্য, এঁর! 

শিক্ষাগ্ডরু । 

সাধকের মনে মনে যাতে অহংকার না জন্মে সেইজন্য তন্ত্রের কঠোর . 

নির্দেশ--“আমি গুরু, আমি জ্যেষ্ঠ) আমি এজানি এরূপ যাদের গর্ব, অহং-ই 

যাদের গতি অর্থাৎ যারা অহংবাদী তারা কৌলিক হতে পারে না 1৩ | 

একটি বচনে আছে-_গুরু, কুলশাস্ত্র” অন্যান্য পুজ্যস্থল, এসবের পূর্বে 

শ্রী-শব্দ যোগকরতঃ ভক্তিভরে প্রণাম করে তবে তার উল্লেখ করতে হবে 1৪ 

বৈষ্ণবদের মধ্যেও শ্রী-শব্দের অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সঠিকভাবে 
শান্ত্রগ্রন্থের সময়-নিধারণ প্রায় অসম্ভব । এমতাবস্থায় এ ব্যপারে কার! 

অগ্রণী তা নির্ণয় কর] দুঃসাধ্য । ্ 
১ আশ 

কৌল সাধককে নারীর মর্যাঁদ! সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হতে বল! 
হয়েছে । আলোচ)তন্ত্রের নির্দেশ সংসারে যে-কোনে। নারী হোক না কেন 

সে মাতৃকৃলসস্ভবা! ৷ নারীদের অমরাদ1 করলে কুলযোগিনীরা কুপিত হন। 
শত অপরাধ করলেও নারীকে ফুলের দ্বারাও আঘাত করতে নেই ৷ নারীদের 
দোষ ধরতে নেই । তাদের গুণই প্রকাশ করতে হয় 1৮৬ ্ 

কোল সাধককে স্মরণ করিয়ে দেওয়] হয়েছে, কৌলাচাঁর গোপনীয় । 

আবার কুলধর্ম গ্রহণ করেও যারা যথাবিধি কোৌলাচার পালন করে না 
তাদের অশেষ দুর্গতির কথা বিস্তৃতভাবেই বলা হয়েছে । 

১ ১৯১১1৪১ 
গ্ 

২ কৌলিকে গুরবোহনস্তাঃ দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রান্তরগত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ৬।৪-এর 

্ ভাঞ্চররায়কৃত টীকা ।, 
শু ৯১৪২ ৪. ১১৪৩ ৫ ১১৬৪ ৬ ১৬৬৫ 



উপক্রমর্খিকা ৩ 

এ থেকে 'অনুমান কর। যায়, কুলধর্্র গ্রহণ করার পরও কৌলাচার ঠিক 
ঠিক মেনে চলতেন না এরূপ লোক উক্ত তণ্র প্রকাশকালেও ছিলেন । 

দ্বাদশ উল্লাসে পাদ্বকার বিষয় বিবৃত হয়েছে, পাদ্বকামাহাত্ম্য ও গুরু- 

মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে । আলোচ্যতন্ত্রেই অন্যত্র পাদ্বকা শব্দের অর্থ করা 

হয়েছে এইভাবে--“পালন করার জন্য, ুরিত ক্ষয় করার জন্য, কাম্য বিষয় 

বর্ধন করার জন্য আমার এবং তোমার (শিব ও শক্তির ) তত্বকে পাদ্বকা বলা 

হয়।””৯ 

এই উপলক্ষে ভক্তির, বিশেষ করে, গুরুভক্তির গৌরব প্রচার করা হয়েচ্ছে । 

এই প্রসঙ্গে একটি বনে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্র ঈষং পরিবন্তিত 

করে নিবদ্ধ করা হয়েছে । বচনটিতে শিব বলছেন, কুলেশ্বরী, যার দেবতার 

প্রতি উত্তম ভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি তেমনি গুরুর প্রতি ভক্তি, তোমাকে 

যে-সব বিষয় বলেছি সে-সবের মম তার কাছে প্রকাশিত হবে" ৩ 

অগ্যান্য অনেক বিষয়ের মতে। ভক্তি সম্পর্কেও শ্রুতি ও তন্ত্রের মত বস্তৃতঃ 

অভিন্ন । ভক্তির এক অর্থ শ্রদ্ধ। ॥। শ্রদ্ধার এক অর্থ বিশ্বাস। এর তাৎপর্য, 

ভক্তি শ্রদ্ধ।! বিশ্বাস একই মনোবৃত্তির বিভিন্ন রূপ । তাই ভক্তি প্রসঙ্গে 

বিশ্বাসেরও মহিমা কীতন কর। হয়েছে এই বলে-_ সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই বিশ্বাসকে 

নমস্কার যে-বিশ্বাসের জন্য ম্বত্তিকা, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরও অব্যর্থ ফল দেয় 1৪ 

, পৃবেই কুলমা্গে জ্ঞানের প্রাধান্যের বিষয় লক্ষ্য কর। গেছে। কিন্ত এখানে 

ভক্তির প্রাধান্যের কথ! বল। হয়েছে ।« এর তাৎপর্য হল ভক্তি থাকলে পরেই 

স্তবে কৌলাচ'রের ক্রিয়াকর্ম সফল হবে । 
যার ভক্তিবিশ্বাস নেই সে গুরুকে মানুষ, মন্ত্রকে অক্ষর আর প্রতিমাকে 

পাথর মনে করে । আলোচ্যতন্ত্রের বিধানে এরকম লোক নরকে যাবে ।৬ 

শিল্তের কাছে গুরুর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই বল! হয়েছে_-গুরু 
পিতা, গুরু মাতা, গুরু দেব মহেশ্বর । শিব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্ত 

শুরু রুষ্ট হলে ভ্রাণকারী কেউ নেই ।* 

১. ১1৩৩ 

২ যস্য দেবে পর! ভক্তির্থ! দেবে তথ! গুরো৷। 

তস্ভৈতে কথিত হর্থ।ঃ প্রকাশস্তে মহাত্বন] ॥ ৬1২৩ 

* যস্ত দেবে পর] ভক্তির্থা দেবে তথ] গুরে।। , 
তশ্মৈ তে কথিত হার্থাঃ প্রক'শস্তে কুলেম্বরি॥ ১২1৩৩ 

৪ ১২1৪২ ৫ ১২1৪৩ চা ৬ ১২৪৫ 

১২৪৯ 



৩৬ | কুলার্শবতন্ত্রম্ 

এহেন গুরুর প্রতি শিষ্কের কর্তবঠাকতব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে 

অনেকগুলি বচনে। তার মধ্যে একটি নির্দেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 

বলা হয়েছে-_গুরুরুদ্ধিতে দেবত| এমন কি তৃণ সমস্তকেই প্রণাম করবে । 

কিস্ত দেববুদ্ধিতে লৌহময়ী বাঁ স্ৃন্মরী প্রতিমাকে প্রণাম করবে না 1১ 
এরর কাছ থেকে কিছু শিক্ষালাভ হয় তাকেই গুরু গণ্য করা যেতে পারে । 

এই অর্থে তৃণও গুরু । কেননা, তৃণের কাছ থেকে নম্রত। শিক্ষা! কর! যায় । 

প্রতিমায় পুঁজ। বা প্রতীকোপাসনার তাৎপর্য সূচিত হয়েছে লৌহময়ী বাঁ ন্ময়ী 
প্রতিমা সম্পর্কে নির্দেশে । প্রতিমা দেবত! নয় । প্রতিমাতে যথাশান্ত্র উদ্দিষ্ট 
দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি হলে পর প্রতিম। আর প্রতিমামাত্র থাকে না, দেবতা 

থেকে অভিন্ন হয়ে ষায়। প্রতিমা তখন মৃত দেবতা । এবার প্রতিমা! দেবত।- 
বুদ্ধিতে প্রণম্য, তার আগে নয় । প্রতিমাপুজা প্রতিমার পুজা নয়ঃ প্রতিমায় 

মূর্ত দেবতার পুজা, শিষ্কের যাতে একথা সর্বদ! স্মরণে থাকে, মনে হয়, এইজন্যই 
উক্ত নির্দেশ । ৃ 

কোল শিষ্তের প্রতি যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কোনো! কোনট 

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকেও অনুসরণ করতে দেখা ষায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে 

এই নির্দেশটির উল্লেখ করা যেতে পারে- পিতামাতাদি গুরুজন এবং পৃজনীয় 

আত্মীয়বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করতে হবে অভ্যুত্থান প্রণামাদি দ্বারা ।২ 
তন্ত্রশান্ত্র যেমন গুরুর মাহাত্ম্য ঘোষণা! করেছেন তেমনি সদ্গুরু ও অসদু- 

গুরুর লক্ষণ এবং সং শিস্ত ও অসৎ শিস্তের লক্ষণও বিস্তৃতভাবে নির্দেশ 

করেছেন। এটি করা হয়েছে আলোচ্যতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে । 

এই সব লক্ষণ বিচার করলে দেখ! যায়, কৌলমার্গে সদ্গুরু ও সং শিষ্য 

হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর তন্ত্রের বিধানে সদ্গুরু এবং সং শিস্তাই কোল 
সাধনায় তথ। তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারী । অসদ্গুরু ও অসৎ শিষ্য এই,সাধনায় 

বর্জনীয় । এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে কৌলমার্গ সকলের জন্য হলেও ষে- 

কোনে! ব্যক্তি এই মার্গের সাধনায় অধিকারী নন। আর অসদগুরু ও অসং 

শিষ্তের লক্ষণ বিস্তুতভাবে বর্ণন। করায় এটিই প্রমাণিত হয় হে কুলার্ণবতন্ত্ 

প্রকাশ-কালেই অনেক অনধিকারী ব্যক্তি কুলমার্গে প্রবেশ করেছিলেন । 
এট কিছু আশ্চর্য নয় । ধর্মের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপার চিরকাল হয়ে এসেছে. 

এবং হচ্ছে। এ 

১ ₹২১১১ . ২ ১২১২৫ 
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পূর্বেই বলা হয়েছে তন্ত্রশাসত্রে উচ্ছৃসিতভাবে গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন কর 
হয়েছে । বলাই বাহুল্য, এগুর সদৃগুর। একটি বচনে আছে--সাক্ষাং 

পরশিব স্বয়ং মনুষ্যচর্সাবৃত হয়ে অর্থাং মান্ষগুরুরূপে সং শিষ্কদের অনুগ্রহ 
করার জন্য সংসারে গুঢ়ভাঁবে বিচরণ করেন 1১ অন্য একটি বচনে বল হয়েছে__ 

শিব নিরাকার, মানুষের দৃষ্টিগোচর নন। তাই গুরুরূপ ধারণ করে ধার্সিক. 
শিষ্তর্দের রক্ষা করেন ।২ 

শিব কেন এরকম করেন ? তার কারণ, আলোচ্যতন্ত্রের সৃচনাতেই বলা 

হয়েছে তিনি করুণানিধি । জীবের প্রতি অশেষ করুণাবশতঃই এরূপ করেন । 

এই প্রসঙ্গে আবাঁর গুরুর বিশেষ লক্ষণ বল! হয়েছে । এই সব বিচার 

করলে দেখা যায়, কৌলগুরু তত্বজ্ঞ রহস্যবিদ্ তন্ত্রশাস্ত্রীভিজ্ঞ ও যোগবিশারদ 

ত হবেনই তার সঙ্গে হবেন তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্কুশল । তবে গুরুর তত্বজ্ঞানের 

উপরই সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে--*“যিনি তত্বজ্ঞানী 

সর্বলক্ষণহীন হলেও তাকে গুঝু বলাহয়। একমাত্র তত্বজ্ঞানীই নিজে মুক্ত 

এবং অন্যকেও মুক্তি দিতে পারেন ।»৩ 

কোনে! গুরু যথার্থ সদ্গুর কিন! তার কয়েকটি সহজ পরীক্ষার কথাও 

আলোচ্যতন্ত্রে বল! হয়েছে । একটি বচনে আছে-_“যে-গুরুর সংস্পর্শ 

থেকেই পরানন্দ উৎপন্ন হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে গুরুরূপে বরণ করবে, 

অপুর কাউকে নয় 1,১8 

০ পূর্বেই বলা হায়ছে, আলোচ্যন্ত্র প্রকাশের সময়ও দেশে অনেক অসদ্গুরু 

যে ছিলেন অসদ্গুরুর লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা থেকেই তা প্রমাণিত হয় । 

এখানে এই সম্পকিত একটি বচনের উল্লেখ করা যেতে পারে । বচনটি এই-_ 
শিষ্তের বিতাপহারক অনেক গুরু আছেন। কিন্ত শিষ্তের দুঃখ অপহরণ' 

করেন তেমন গুরু দুর্লভ 1৫ | 

যদি গুরুকরণে ভূল হয়, ষদি গুরু সদগুর না হন, তাহলে কি করা কর্তব্য ? 

এ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে--“অনভিজ্ঞ, সব! সংশয়কারক গুরু লাভ 

হলে শিষ্য অন্য গুরুর কাছে যেতে পারে । এতে তার কোনো দোষ হবে না।”* 

চতুর্দশ উল্লাসে প্রধানতঃ দীক্ষার কথা বলা হয়েছে। বস্ততঃ পূর্ববর্তী 
উল্লাসেও যে-গুরুর কথা৷ বলা হয়েছে তিনি দীক্ষাগ্ুর আর যে-শিষ্ের কথা 

বলা হয়েছে তিনি দীক্ষিত শিষ্য । 

১ ১৩1৫৪ ২ ১৩1৫৩ ্ ৩ ১৩১২১ 

৪ ১৩1১১ ৫ ১৩১০৮ | ৬ ১৩১৩১ 
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তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষা অপরিহার্য । দীক্ষ! ছাড়া তান্ত্রক সাধন] হয় না 

আর গুরু ছাড়া দীক্ষা হয় না, একথা পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে । অতএব, 

তান্ত্রিক সাধনায় গুরু অপরিহার্ষ। এ সম্পর্কে একটি বচনে আছে-_ “দীক্ষা 

ছাড়া মুক্তি নেই-__এটি শিবাজ্ঞা। আর আচার্য ব্যতীত দীক্ষা হয় না । এইজন্য, 
এ €ক্ষত্রে আচার্ষপরম্পরা নিদিষ্ট 1%১ 

তান্ত্রিক সাধনায় পরম্পর1 তথা সন্প্রদায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত । 

এ বিষয়ে আলোচ্যতন্ত্রের নির্দেশ_-গুরু সর্বদ]1 «সর্বপ্রকারে যত্র করে সাক্ষাৎ 

পরগিবোদ্ভূত সম্প্রদায় অবিচ্ছিনন রাখবেন ।২ 

যথাবিধি পরীক্ষা না করে গুরু কাউকে দীক্ষা দেবেন না । এ সম্পর্কে 

তন্ত্রের নির্দেশ স্পষ্ট-_-“যাঁতে শক্তিসিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ হয় সেইসন্য গুরু 

শিষ্তকে যথাবিধি পরীক্ষা করে তারপর মন্ত্র দেবেন। অন্যথা তা নিম্ষল 

হবে ।৮৩ 

শুধু গুরুই যে শিষ্যকে পরীক্ষা করবেন তু নয়, শিষ্ও গুরুকে পরীক্ষা 

করবেন । গুরুশিষ্তের পরম্পর পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচ্যতন্ত্রে যখোচিত 

বিধান দেওয়া হয়েছে ।॥ অবশ্য, অন্যান্য তন্ত্রেও এরূপ বিধান আছে। 

তদনুসারে পরীক্ষা! করতে হবে । পরাক্ষ। না করে মন্ত্রদান 'ও মন্ত্রগ্রহণ করলে 

মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রগ্রহীতা উভয়েরই অশেষ দৃর্গতি হয় | 

বোঝা যাচ্ছে শাস্ত্রের সতর্কবাঁণী সেকালেও লঙ্ঘিত হত বা হবার সম্ভাবনা 

ছিল । নৈলে, এরূপ সতর্কবাণী উচ্চারিত হত না। নি 

তন্ত্রশাস্ত্রে নানারকমের দীক্ষার বিধান দেওয়। হয়েছে । আলোচ্যতন্ত্রেও 

বিবিধ দীক্ষা! বিবৃত হয়েছে ।৫ তার মধ্যে স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্দীক্ষা ও মানসদীক্ষা 

ও বেধদীক্ষা সম্বন্ধে বল হয়েছে-_-এই ভিন দীক্ষায় কোনো ক্রিয়া! বা আয়াসের 

প্রযোজন হয় না ।৬ এই তিন দীক্ষা এবং ক্রিয়াদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, কূলাদীক্ষা 

ও বাগ্দীক্ষা এই সপ্ত দীক্ষাকে মোক্ষ প্রদা বল! হয়েছে ।* 

এর মধ্যে আবার বেধদীক্ষা ব1 মানসদীক্ষা বা মনোদীক্ষার বিশেষ মাহাআয 

প্রচারিত হয়েছে । এই দীক্ষা দ্বিবিধা-__ভীব্রা ও তীব্রতর । তীত্রার চেয়ে 

তীব্রতরার মাহাঝ্ময অধিক। বলা হয়েছে, তীব্রতর দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ 

' শিব হয়ে যান। কাজেই, তাঁর আর প্রনর্জন হয় না।৮” কিন্ত ত্রই 
দীক্ষাদানকণরী গুরু ও দীক্ষাগ্রহণকাারী শিষ্য উভয়ই দর্লভ ।৯ 

১১৪৩ ২ ১৪1৮ ** ৩ ১৪1৯ ৪ ১৪।/১৯-২৬ ৫ ১৪1৩৪০৫৮ 

৬ ১৩৩৪ ৭. ১৪৩৯ ৮১৪৬৩ ৯১৪৬৬ 
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এই বেধত্রীক্ষ/ আভ্যন্তরী আর ক্রিয়াদীক্ষা বাহা! ।১ এই উভয় ভিন্ন 

কোৌলিকের মুক্তি লাভ হয় ন|।২ অর্থাৎ কৌলিকের এই উভয় দীক্ষারই 
প্রয়োজন । ৃ 

দীক্ষা সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা বল! হয়েছে__দীক্ষার অনুষ্ঠান এক হলেও 
উত্তম গুরু ও শিষ্কের সংযোগে ফল ভিন্ন হয়ে যায় ।৩ এর অর্থ উত্তম গুরু ও 

শিষ্া হলে ফল এক রকম আর তা! না হলে অন্যরকম হবে । 

দীক্ষা প্রসঙ্গে অভিষেকের কথা বলা হয়েছে । বিশেষভাবে ঘোষিত 

হয়েছে পুর্ণাভিষেকমাহাআ। শিবসামুজ্যপ্রদ পূর্ণাভিষেকের দ্বারা পুত 
ব্যক্তিরা মুক্তি লাভ করে ।৪ 

দীক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণন! করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বল। 

হয়েছে দীক্ষাসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে আর জাতিভেদ থাকে না। দীক্ষা 

দ্বার! শুদ্রের শুত্রত্ব এবং বিপ্রের বিপ্রত্ব দ্বর হয়ে যায়।« তার কারণ, দীক্ষাবিদ্ধ 
আত্ম। শিবত্ব প্রাপ্ত হয় ।৬ শিবত্ব প্রাপ্ত হলে আর কোনো ভেদ থাকতে পারে 

না। ্ 

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হল কুলমার্গে দক্ষ! গ্রহণের পর আর 
ব্রাহ্মণাঁদি বর্ভেদ থাকে না, সবাই তখন কৌলিক। কোৌলাচারে যে বর্ণ 

স্বীকৃত নয়, এটি তার স্পষ্ট নিদর্শন। কুলার্ণবতন্ত্রে অন্যরকম বলা সত্বেও 
বাস্তব ঘটনাকে একেবারে চাপা দেওয়। সম্ভব হয় নি। 

* পঞ্চদশ উল্লাসে প্বরম্চরণের এবং প্রসঙ্গতঃ দীক্ষামন্ত্রের বিষয় বিবৃত হয়েছে । 
স্*  “দীক্ষার পর মণ্্ের পুরম্চরণ অবশ্য ক্তব্য। তন্ত্রের অভিমত, যে-মন্ত্রের 

পুরশ্চরণ হয়নি তাকে বলা হয় ম্ৃত। প্রাণহীন দেই যেমন কোনো কর্মই 

করতে পারে ন। পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তেমনি কোনো ফল দিতে পাঁরে না।”৭ 

ত্রিসন্ধ্যা পুজা, জপ, হোম, তর্পণ এবং ব্রাম্মণভোজন পুরশ্চরণের এই 
পঞ্চাঙ্গ”। তবে এতে জপেরই প্রাধান্য । তাই, প্রথমেই জপের মাহাত্ম্য 

১ ১৪1৭৮ ২ ১৪1৮০ ৩ ১৪৮২ ৪ ১৪1৭৬ 

৫ ১৪1৯১ ৬ ১৪1৮৯ 

৭ বিন] পুরক্ক্িয়াং দেবি মন্ত্রো স্বত ইতীরিতঃ | 
জীবোহীনে] যথা দেহঃ সবকর্মসু নক্ষমঃ়। * 

, পুরশ্চরণহীনে! হি তথা! মন্ত্রঃ প্রকীতিতঃ ।-_শক্তিসঙ্গ মৃতন্, সুন্দ রীখণ্ড, ৩1১৫ ৫-৫৬ 

৮ কুলার্ণবতন্ত্র, ১৫1৮ ্ ॥ 
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কীর্তন করা হয়েছে । একটি বচনে বলা হয়েছে--এজগতে জপযজ্ঞের চেয়ে 

শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কিছু নেই। অতএব, জপের দ্বার] ধর্স-অর্থ-কাম ও মোক্ষ- 
লাভ করতে হবে ।১ 

কি করে মন্ত্র সিদ্ধি হবে, কি করে মন্ত্র জপ করতে হবে, কোন মন্ত্রের জপে 
'মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এই সব বিষয়ে আলোচ্য উল্তাসে নির্দেশ দেওয়। হয়েছে । 

* মন্ত্র ত অসংখ্য । দীক্ষাকালে গুরুকৃপায় যে-মন্ত্র লাভ হয় সেই একটি 

'মন্ত্রই সাধকের পক্ষে সবসিদ্ধিপ্রদ ।২ গুরুর কাছে লব্ধ মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্রজপ 

শুধু যে নিম্ষল হয় তা নয়, তাতে পাপ হয় ।৩ ও 

" জপের পক্ষে প্রশস্ত এবং বর্জনীয় স্থানের নির্দেশও এই প্রসঙ্গে করা 
হয়েছে ।5 

জপের আসনেরও উল্লেখ করা হয়েছে! কম্বলাদি আসনে বসে পল্মাসনাদি 

যোগাসন করে জপ করতে হবে । প্রাণায়াম করে জপ করতে হয়। কিকরে 

প্রাণায়াম করতে হবে সে-নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রাণায়ামের 

মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে । আলোচ্যতস্ত্রের অভিমত--আগমোক্ত উপায়ে 

নিত্য প্রাণায়াম করলে সাধক দেবভাব প্রাপ্ত হন এবং তার মন্ত্রসিদ্ধি হয় ॥« 

জপের পূর্বে ব্যাস ও কবচের বিধান দেওয়! হয়েছে। 

“সংখ্যা রেখে জপ করতে হয় বলে জপমাল। ব্যবহার শান্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে 

মালার প্রকারভেদ কর] হয়েছে । যামলের মতে মাল] ত্রিবিধ__বর্ণমালা, 

চরমালা ও করমালা।” আলোচ)তন্ত্রে অক্ষমালার কথা বল হয়েন্ছে। 

অক্ষমাল। দ্বিবিধ__কল্লিত আর অকল্পিত। মণিমুক্তাদি রচিত মাল! কল্পিত... 

এইটি চরমাল1 | মাতৃকাবর্ণের মাল। অকল্িত। এইটি যামলোক্ত বর্ণমাল! । 

করমালাও অকল্পিত। বর্ণমালার আদিতে অ এবং অন্তে ক্ষ থাকার জন্য 

বর্ণমালাকে অক্ষমাল! বল হয় ।* 

জপ ত্রিবিধ-_বাচিক, উপাংশু ও মানস । তার মধ্যে মানস উত্তষ, উপাংশু 

মধ্যম আর বাচিক অধম ।৮ আলোচ্যতস্ত্রের মতে বাচিক জপ নিম্ষল হয়।৯ ৬ 

যে-মন্ত্র জপ করা হবে তার সম্বন্ধে কতগুলি করণীয় বিষয়ের কথা বলা 

১ কুলার্ণবতন্ত্রৎ ১৫।৩ ২. ১৫২০ ৩ ১৫।২১-২২ ৪ ১৫1২৩-৩১ 

৫ ১৫9৫ 

৬ মাল! তু ত্রিবিধ! প্রোভ! প্রথমা বর্ণমালিক|। 
দ্বিতীয়া চরমালোক্তা তৃতীয়া করমালিকা ॥ 

»-বামলবচল, দ্রঃ পুরচ্চর্ধার্ঘ, তরঙ্গ ৬, পৃঃ ৪৩০ 
১৫৫৩ ৮ ১৫৫৫ ৯ ১৫৫৭ 
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হয়েছে । অবশ্য, এগুলি প্রায় সবই মন্ত্রদীক্ষার পূর্বেই কর! হয়ে থাকে । যেমন, 

মন্ত্রের জাতসৃতক ও ম্বতসূতক অপনোদন করতে হয়। নৈলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় 
ন1।১ এ ছাড়া, অন্যরকম দৌঁষগ্রন্ত মন্ত্র আছে। রুদ্ধ কৃটাক্ষর ইত্যাদি ষাট 
রকমের দোষগ্রন্ত মন্ত্রের উল্লেখ আলোচ্যতন্ত্রে করা হয়েছে । এরকম দোষগ্রস্ত 

মন্ত্রজপে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।২ তন্ত্রে এসব দোষের সংস্কারেরও বিধান 

দেওয়া হয়েছে । 

জপমন্ত্রের সংস্কার অবশ্যই করতে হয়। আলোচ্যতন্ত্রে জীবন ইত্যাদি 

দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে ।৩ 

মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচারের কথা বল! হয়েছে ।& আর এই প্রসঙ্গে অকডমচক্র, 

রাশিচক্র, খণিধনিচক্র ও কুলাকুলচক্র বিচারের নির্দেশ দেওয়| হয়েছে । আর 

বল! হয়েছে, মন্ত্রচেতন্য সম্পাদন করতে হবে। মন্ত্রার্থ জানতে হবে এবং 

যোনিমুদ্রা অবগত হতে হবে। নৈলে, শতকোটি জপেও মন্ত্রসিদ্ধি হবে না ।* 

পুরশ্চরণের সময় সাধককে সাত্বিক ভোজনাঁদি করার নির্দেশ দেওয়া 

হয়েছে । এ সময়ে পরান্নগ্রহণ এবং চিস্তায়ও অসংযম নিষিদ্ধ ।৬ 
এছাড়াও জপার্া সাধকের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কতগুলি খুঁটিনাটি নির্দেশ 

দেওয়। হয়েছে ।* 

জপের সঙ্গে ধ্যান বিহিত। বল হয়েছে জপ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে 

পড়লে ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে জপ 

করতে হৰে। এইভাবে জপধ্যানরত সাধকের ক্ষিপ্র মন্ত্রসিদ্ধি হয় ।৮ 

“শর্শ আলোচ্যতন্ত্রের মতে জপ সাধকের নিজের সিদ্ধির জন্য, পরের জন্য জপ 
সফল হয় না। বল হয়েছে-_-তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র পঠিত হলে, পরার্থে 

জপ করা হলে, খ্যাতির জন্য দান কর] হলে, ত1 কি করে সফল হবে ।৯ 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, শুধু জপ নয়, সমগ্র তান্ত্রিক সাধনাই সাধকের 

নিজের জন্য এবং এর ক্রিয়াকর্ম সাধককেই করতে হয় একথা সাধারণভাবে 

"বলা যাম্ন। এখানে প্রতিনিধি চলে না। 

ষোড়শ উল্লাসে কাম্যকর্মের বিধান বিবৃত হয়েছে । সাধারণতঃ কাম্যকর্ম 

বলতে বুঝায় স্বর্গাদি লাভের আকাজ্ষায় কৃত যাগাদিকম্ম। কিন্ত আলোচ্য 

১১৫৫৮ ২ ১৫৬৬-৭১ ও ৩ ১৫/৭২-৭৩ 

৪ ১৫।৭৯০৮৬ ৫ ১৫1৬০ » ৬ ১৫।/৭৫-৭৮ 

৭ ১৫১০৪-১১৪ চ৮ ১৫১৯৫ ৯ ১৫১০২ 
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উল্লাসে প্রধানতঃ ষট্কর্মকে কাম্যকর্ম বল হয়েছে । শান্তি, বশীকরণ, স্তত্তন, 

বিছ্বেষণঃ উচ্চাটন' ও মারণ এই ষটুকম্ম । 

আলোচ্যতন্ত্রে কিন্ত কাম্যকম্ন বর্জনেরই উপদেশ দেওয়। হয়েছে । বল" 

হয়েছে, কাম্যকর্মের দ্বারা উক্ত কর্মমর উদ্দিষ$ একটিমাত্র ফল লাভ হয়। 

অতএব, নিষ্কামভাবে দেখতার আরাধন। করা উচিত ।১ কোৌলসাধনার চরম 

লক্ষ্য যেখানে পরশিব হওয়া] সেখানে শুধু ভৃক্তিলক্ষ্য কাম্যকম্ন বর্জনের উপদেশই 
সুসঙ্গত। 

কাম্যকর্মানুষ্ঠানের পূর্বে শান্্ুবিহিত কতগুলি কৃত্য আছে। যেমন, যথাশাস্ত্ 
তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, বর্ণ ইত্যাদি বিচার করতে হবে। কুলচক্র অবগত 
হতে হবে। পুত্রবান্ধবাঁদির আনুকূল্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে । মন্ত্রের খষি 
ছন্দ দেবতা, দোষসংস্কার ইত্যাদি বিষয় জানতে তবে । পঞ্চশুদ্ধি ন্যাস 

প্রাণায়াম ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে, এইসব যথা শাস্ত্র 
জানতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রের স্ত্রীপুরুষ নপুংসক, সৌম্য ও আগ্নেয় ইত্যাদি ভেদ» 
শান্তিকম্ার্দি ষুকমের কোন কর্মে ধোন মন্ত্র প্রশস্ত, কোন কর্ষের মন্ত্রের শেষে 

ফট্ ইত্যাদি কোন শব্দ ব্যবহার করতে হবে, এইসব বিবৃত হয়েছে ।৩ এইসব 

অবগত হতে হবে। 

ষট্্কর্েও যন্ত্র লাগে। শাপ্তিকর্মাদি কোন কর্মে কোন দ্রব্যের উপর 

কিরকম লেখনী দিয়ে যন্ত্র লিখতে হয়ঃ কোন কমের পক্ষে কোন স্থান গ্রশস্ত, 

এইসব গুরুমুখে অবগত হয়ে ষট্কর্মে প্রবৃত হতে হবে 15 ০: 

ষট্কম্ে ধ্যান বিহিত । সাত্তবিক, রাজস বা রাজসিক ও তামস বা তামসিক 

ভেদে ধ্যান ত্রিবিধ। শান্তিকরম্মে সাত্বিক ধ্যান, বশীকরণকর্মে রাজস ধ্যান 

আর রোগাদি নাশ ও দ্বষ্টের মারণাদিকর্মে তামসধ্যানের কথা বল। হয়েছে । 

আলো" চ্যতন্ত্রে দ্বটিৎ সাত্বিক ধ্যান ও তার ফলও বিবৃত হয়েছে । রাজসিক- 

ধ্যান এবং তার ফলও বর্ণনা কর হয়েছে । কিন্তু তামস ধ্যান বিবৃত.হয়নি ৷ 

রাজস ধ্যানের ফল বর্ণনার পরই যন্ত্াঙ্কন, কলসম্থাপন, অভিষেক ও তার ফল, 
এবং হোমের কথা বল হয়েছে । 

১ ১৬১৩ ২ .১৬।১৪-৩৮ ৩ ১৬।/৩৯-৪৪ 

৪ ১৬1৪৫-৪৯ ৫ একটি দ্রঃ ১৬।৫০-৫২, অপরটি ১৬।৫৬-৫৮ 

৬ ১৬।৭০*৭৩ | 
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৯৭, ৯৮ ও ৯৯-সংখাক বচনে তামস ধ্যানের ফল বিৰৃত হয়েছে। পূর্বপ্রসঙ্গ 
থেকে জানা যায় শান্তিকর্মে সাত্বিক ধ্যান ও বশীকরণকর্্ে রাজস ধ্যান 

বিহিত। আর যেহেতু প্রসঙ্গটি ষট্কর্মের, সেইজন্য ষট্কর্মের অবশিষ্ট স্তস্তন, 

বিছ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই চারকর্মে তামস ধ্যানের বিধান অপেক্ষিত । 

৯৭-সংখ্যক বচনে স্তম্তনকর্সের আর ৯৯-সংখ্যক বচনে মারণকর্ষের কথা বলাও 

হয়েছে । ্ 
আবার সাত্বিক ধ্যান ও রাস ধ্যানের ফল যে-ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে 

তামস ধ্যানের ফলও সেই ভঙ্গীতেই বর্ণনা করা হয়েছে । 

এই সব বিচার করলে মনে হয় মুল তন্ত্রে তামস ধ্যানের বর্ণনাও ছিল । 
সম্ভবতঃ মূল তন্ত্র প্রথমে পরম্পরা ক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল ।১ যখন লিপি- 

বদ্ধ হয় তখন অনবধানতাবশতঃ তামম ধ্যানটি লিপিবদ্ধ হয় নি। অথবা, 

এমনও হতে পারে মুল লিপিবদ্ধ প্রুথিতে ধানটি ছিল । তা থেকে যে-পুঁথি 
নকল করা হয় তাতে ধানটি বাদ পড়ে যায়। কোনে কারণে হয়ত মুল পুঁথি 
নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । পরবর্তীকালে যে-সব পু*থি পাওয়া! গেছে তা এ প্রথম 
নকলের থেকে নকল করা । ফলে প্রচলিত পুখিগুলিতে তামস ধ্যানটি 

পাওয়া যায় না। 

তামস ধ্যানের ফল বর্ণনার পর শান্তিকর্মার্দিতে নির্দিষ্ট হোমের বিবরণ 

দেওয়1 হয়েছে । 

টুক সম্পর্কে একটি নির্দেশ- প্রথমে যথাশাস্ত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে 

*স'ধকিকে ষট্ কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে । যিনি তা করবেন ন। তিনি দেবতার পশু 

হবেন ।২ 

পর প্রানাদবীজের ধ্যান ও পরাপ্রাসাদমন্ত্রজপের ফল বর্ণনা করে উল্লাস 

সমাপ্ত করা হয়েছে । ১২৯-সংখ/ক বঢনে “পরা প্রাসাদবীক্ঘং-এর অবস্থান 

নির্দেশ করা হয়েছে । কিন্তু পরাপ্রাসাদবীজ যে কি তা কোথাও ব্যক্ত করা 

হয় নি। ৫০-সংখ্যক বচনে পৃথক্ পুথকৃভাবে পরাবীজ ও প্রাসাদবীজের 

উল্লেখ কর। হয়েছে । বর্ণবীজকোষ-অনুসারে (দ্রঃ তন্ত্রাভিধান) পরাবীজ সৌঃ 
আর প্রাপাদবীজ হৌং। তা হলে পরাপ্রাসাদবীজ হয় সৌঃ হোৌং। সৌঃ 

১ একটি বচনে (১৭১০৪) নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে কৃলতন্ত্র “জানীয়াদ্ গুরুবক্ত.ত২"ঃ 

অর্থাৎ গুরুমুখে জানতে হবে। এতে উক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। 
২ ১৬১২৭ ূ 
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শক্তিবীজ আর হোং শিববীজ। শক্তি আর শিব অভিন্ন'। এইজন্য, মনে 

হয়, পরাপ্রাসাদবীজং এই একবচনান্ত পদের দ্বারা দুটি বীজাক্ষরে মিলে একটি 

বীজমন্ত্র সৃচিত হয়েছে । 
সপ্তদশ উল্লাসে প্রধানতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে হৃব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের নিরুক্ত' 

নির্দেশ কর! হয়েছে । এ এক বিশেষ ধরণের ব্যাখ্যা বা অর্থনির্দেশ । ব্যাখ্যেয় 

'শকের আদ্যক্ষরত্রমে প্রত্যেকটি অক্ষর দিয়ে আরন্ধ পদের দ্বার] উক্ত অক্ষরের 
ব্যাখ্যা করে সমগ্র শবটির ব্যাখ্যা করা হয় । নর অবধুত-শব্দের এই নিরুক্ত' 

| করা হয়েছে 

অক্ষরত্বাৎ বরেণাত্াৎ ধৃতসংসারবন্ধনাৎ ।. 
তত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাং অবধূতোহভিধীয়তে | ১৭২৪ 

অ--অক্ষরত্বাং ব-_বরেণ্যত্বাং ধু-ধৃতসংসারৰন্ধনাৎ, ত-_তত্বমস্যর্থ- 
সিদ্বত্বাং। 

অথবা, অন্যভাবে বল যায়, ব্যাখ্যাবচনের পদগুলির যথাক্রমে আদ্যক্ষর, 

নিয়ে ব্যাখ্যেয় শব্দটি গঠিত হয়েছে । 

এ ছাড়াও কতগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ নিরূপণ করণ হয়েছে । যেমন, 

অবগুষ্ঠন শবটি পারিভাষিক, তার অর্থ দেবতার শাস্ত্রোক্ত আচ্ছাদন১ । 

এই সব বিবৃত করে নির্দেশ দেওয়। হয়েছে যিনি কৌলিক তাঁকে এই সমস্ত 

ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ জানতে হবে।২ পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে কোৌলাচারে 
জ্ঞানের প্রাধান্য । এখানেও তার নিদর্শন পাওয়! যাচ্ছে। 

কুলার্ণবতন্ত্র পশুদের কাছে প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ । এ সম্বন্ধে সউর্ক' 

করে দিয়ে এবং চক্রসান্িধ্যে কুলার্ণবতন্ত্র পাঠ বা শ্রবণের ফল বর্ণনা করে 
উল্লাস তথা গ্রন্থ সমাপ্ত কর] হয়েছে । 

কৌলমার্গের প্রখ্যাত গ্রন্থ কুলার্ণবতন্ত্র। অনেকের মতে এটি উক্ত মার্গের 

মুখ্যগ্রস্থ । গ্রন্থখানি নিবিষ্ভাবে অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান 'হবে কৌল 
সাধনার “মৌল বিষয়গুলি, এই সাধনার অন্তনিহিত দর্শন, এর সামাজিক ও 

নৈতিক অনুষঙ্গ” ইত্যাদি বিষয়ে ধারা অনুসন্ধিংসু তাদের পক্ষে এই গ্রস্থখানি 
অপরিহার্য । 

সম্প্রদায়ের লোকের কাছে অবশ্য গ্রন্থখানির আদর প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসাবে । 

গুরুমুখে তীর! শাস্্ার্থ অবগত হন। এতে এমন গু বিষয় আছে যার যথার্থ 

মর্ম গুরুর কাছেই জানতে হয় ; গগ্রন্থপাঠ করে জানা ষাঁয় না । 

১১৭৯২ ২ ১৭১০৩ 
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গুহা সাধনাধিষয়ক তন্ত্রের প্রকাশ পশুসন্নিধানে নিষিদ্ধ। আলোচ্যতন্ত্রেও 

সে রকম নিষেধ লক্ষ্য করা গেছে। এই কারণেই, একদা এই ধরণের অন্তর 
সম্প্রদায়ের বাইরের লোকের কাছে প্রকাশিত হত ন]। 

যতট! জানা যায় রাজ! রামমোহন রায়ের গুরু১ কুলাবধৃত হরিহরানম্দ 

ভীর্থস্বামী ১৮২০ শ্রীঃ কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন কলিকাতায়২ । ৪ 

“এই “কুলার্ণব” (১৮২০) রামমোহনের প্রথম গ্রন্থাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত 

হয়েছিল ; বর্তমান সাহিত্য-পরিয়দের সংস্করণে এটি রামমোহনের নিজস্ব রচনা 

নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে৩।» র 

তারপর ১৮৭৮-৭৯ শশ্রীষ্টাব্যে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় বাংল! হরফে ও 

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর দেবনাগরী হরফে কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন ১৮৮২ 

শ্ীষ্টাব্ে। 

কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথম সমালোচনামূলক সংস্করণ 18710 168 907168- 
এ পঞ্চম পৃস্তকরূপে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ শ্রীষ্টান্বে। সম্পাদনা করেন 

তারানাথ বিদ্যার আর গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন আর্থার এভালন। বিদ্যারত্ক 
মশাই পীচখানি পুঁথি নিয়ে কাজ করেন। তা,কখগঘওঙ এইসঙ্কেতে 

সুচিত হয়েছে । আর্থার এভালন অনুমান করেন রসিকমোহনরা উক্ত 
ও-প্'থিকেই আকর হিসারে গ্রহণ করেছিলেন । বিদ্যারত্ব মশাই পাদটাকায় 
উক্ত পুঁথিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠাস্তর ধরে দিয়েছেন । 

শ্রী এম. পি. পণ্ডিতের 7২০201055 সহযোগে বিদ্যারত্ব-সম্পাদিত গ্রস্থখানি 

" ১৯৬৫ থৃষ্টারক্ে আবার প্রকাশ করেছেন 03815691) & 0০. (20789) 

7১15805 111010650. 

কিন্ত রসিকমোহনের গ্রন্থের পর বাংল! হরফে আর কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশিত 

হয় নি। রুসিকমোহনের গ্রন্থও অনেককাল যাবং পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, 

ংলা টান্কা ও অনুবাদ সহ কুলার্ণবতন্ত্রের কোনে সংস্করণ এযাবং প্রকাশিতও 
হয় নি। বাংলাভাষাভাষা ধার! তন্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহান্থিত কিন্তু সংস্কত জানেন 

না বা দেবনাগরী হরফের সঙ্গেও পরিচিত নন তারা এরূপ একখানি গ্রস্থ 

পেলে আনন্দিত হবেন, আশা কর! যায়। প্রধানতঃ তাদের কথা ম্মরণ করেই 

আমাদের এই প্রয়াস । 

৯. ভ্রঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১ম খণ্ড, বঙীক্ক সাহিত্য পরিষত, পৃঃ ৯৩ 

২ দ্রঃ এ, পৃঃ ৯৪ 

এ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় £ রামমোহন ও তংকালীন সমাজ ও সাহিতা, ১৯৭২ 
পৃঃ ২৮৩ ৬ 
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-- তারানাথ বিদ্যারত্ব-সম্পাদিত গ্রস্থকে আমর] মুল হিসাবে গ্রহণ করেছি । 
'তবে উক্ত গ্রন্থের পাদটাকায় নির্দেশিত পুঁথিগুলির পাঠাত্তর এবং রসিকমোহনের 
গ্রন্থে প্রাপ্ত পাঠান্তরে অর্থসঙ্গতির দিক্ দিয়ে যে-পাঠ অধিকতর মুক্তিসঙ্গ ত. 
মনে হয়েছে ত1] আমরা মুল হিসাবে ব্যবহার করেছি । 

বিদ্যারতু-সম্পাদিত গ্রন্থের জন্য আমরা তা বিগ (তারানাথ বিদ্যারতু- 

সম্পাদিত গ্রন্থ ) এই সঙ্কেত ব্যবহার করেছি । আর উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত 

ক-্প্রথি ইত্যাদির জন্য তাবিগ,ক, (তামানাথ বিদ্যারতু-সম্পাদিত গ্রন্থে 

উল্লিখিত ক-পুঁথি ), তা বি গ»খ, ইত্যাদি সঙ্কেত ব্যবহার করেছি। আর 

রসিকমোহন সম্পাদিত গ্রন্থের জন্য ব্যবহার করেছি রগ এই সন্কেত। 

কুলার্ণবতন্ত্রের গুঢমর্ম সম্প্রদায়ক্রমে গুরুমুখে জ্ঞাতব্য । আমাদের মতো 
সামান্য মানুষের তা অধিগত নয়। আমাদের অতাল্প বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে 

টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের কাছে বিষয়বস্তুর 

একট] মোটামুটি পরিচয় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি । এ কাজেও আমাদের 
অক্ষমতাজনিত যে-সব ক্রটি থেকে গেল তার জন্য প্রথমেই মার্জনা ভিক্ষা 

করছি । 

মুদ্রণকার্ষে অনেক ভ্লক্রটি থেকে গেছে প্রধানতঃ প্রুফ দেখার ব্যাপারে 
আমাদের অপটুতার জন্য । এগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করে দেওয়া ইল । 

€সদ্দিকে সহৃদয় পাঠকের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করি! 

আরেকটি নিবেদন-_টীকায় আলোচিত বিষয়ের মুল শান্ত্রপ্রমাণ উদ্ধাত, 
করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যেত । সেইজন্য, তা করতে 

পারিনি। তার পরিবতে প্রয়োজনমতো! অনেক ক্ষেত্রে নিদর্শ (1616519110৩) 

হিসাবে শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধনার উল্লেখ করেছি । কারণ, উক্ত গ্রন্থে 
সংসৃষ্ট প্রমাপগুলি উদ্ধাত হয়েছে । অপর কোন একখানিগ্রন্থে এসব প্রমাণ 
পাওয়া যাবে না। 

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমাদের অকুঠিতভাবে সহায়তা করেছেন 
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, সপ্ততীর্ঘ ও অধ্যাপক. 
ডক্টর .শিবনারায়ণ ঘোষাল, শাস্ত্রী । তাদের প্রতি সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন 

করি আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডক্টর বিমলকুমার' 
দত ও তার সহকর্মীদের প্রতি । তাদের অকৃপণ সাহাধ্য না! পলে এ কঠিন 
কাজ কঠিনতর হত। 
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আজকালকার দিনে বাংলায় শাস্ত্গ্রন্থের প্রকাশক দুর্লভঞ কেননা, এবপ 

প্রকাশনে লাভের প্রত্যাশা! খুবই সামান্য । লাভের প্রত্যাশা! না করে 

কেবলমাত্র ধর্মরুদ্ধিতে এরকম কাজে যিনি অগ্রসর হন তাকে অসাধারণই 

বলতে হয়। এরূপ একজন অসাধারণ মানুষ নবভারত পাবলিসার্সের মালিক 

ভ্রীরণজিৎ সাহা । সাহা! মশাইয়ের বাসনা, নবভারত অন্ত্গ্রন্থমাল1 নাম দিয়ে 

তন্ত্রের প্রধান প্রধান আকরপ্রস্থগুলি একে একে প্রকাশ করবেন । উক্ত 

গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ কুলার্ণবঞ্তন্ত্র। সাহা! মশাইকে উপলক্ষ্য করে আমাদের 

মতো অল্পজ্ঞ অক্ষম লোকের উপর এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার ভগবতী কেন 

দিলেন তা তিনিই জানেন । আমরা একান্তমনে বিশ্বাস করি একাজে আমরা 

যন্ত্রমাত্র । সেইজন্য, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা 

জ্ঞানতোহজ্ঞানতো৷ বাপি যন্ময়! ক্রিয়তে শিবে । 

তব কৃত্যমিদং সরব্মিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমন্থ মে ॥ 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যা কিছু করেছি, ওগো শিবা, সে তোমারই কৃত্য, এই 

জেনে আমাকে ক্ষমা কর। ও শম্। 

শান্তিনিকেতন, 

মহালয়া উপেন্দ্রকুমার দাস 

৬ই আশ্বিন, ১৩৮৩ সন। 





॥ শ্রীকুলা্বতন্ত্রম ॥ 
প্রথম উল্লাসঃ 

কৈলাসশিখরাঁসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্। 

পপ্রচ্ছেশং পরানন্দং পাবতী পরমেশ্বরম্ ॥ ১॥ 

সমগ্র তন্ত্রশান্ত্র প্রধানতঃ শিব ও পার্তীর কথোপকথনের আকারে 

প্রকাশিত হয়েছে । কোনো তত্ত্রে শিব বক্তা, দেবী শ্রোত্রী। কোনে তন্ত্রে ক! 

দেবী বক্তা, শিব শ্রোতা । এটি তন্রশাস্ত্র প্রকাশের একটি রীতি বলা যায়। 

আলোচ্য তন্ত্রেও এটি অনুসৃত হয়েছে । 

কৈলাসশিখরাসীনং_-পুরাণমতে শিবস্থান কৈলাসপর্বত হিমালয়ের 

অন্তরভূক্ত। মংস্যপুরাণে আছে, নানারত্ময় শুঙ্গশোভিত হিমালয়ের পৃষ্ঠে 
কৈলাসপর্বত। এটি শিবের স্থান (মৎস্যপুরাণ, ২১১ অঃ 2 বিশ্বকোষ, 
কৈলাসশব্দ )। | 

তন্ত্রশান্ত্রে কৈলাসের জীবদেহসংলগ্ন অবস্থিতিও নির্দেশ কর] হয়েছে। 

শৈবর শিরস্থিত সহজ্রারকে কৈলাস বলেন (দ্রঃ য নি, শ্লো 9৪ )। 

জগদ্গুরুম্-_শিবকে জগদ্গুরু বলার কারণ তণ্রমতে শিবই একমাত্র 

গুরু । আর কোনো গুরু নেই । যেমন যোঁগিনীতন্্রে বলা হয়েছে- আদিনাথ 

মহাকালই সর্ধমন্ত্রের গুরু, অন্য কেউ নয়। শৈব শান্ত বৈষ্ণব গাণপত্য 

'্ন্দব মহাশৈব-সব ক্ষেপ্রেই তিনি গুরু এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই 

(দ্রঃ প্রা, তো. কাণ্ড ২, পরি. ২)। মানুষগুরুতেও সেই শিববুদ্ধিই করতে 

হবে। অবশ্য এখানে শিব উপলক্ষণ। যাঁর যাঁর আরাধ্যই তার গুরু । 

যেমন তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে গুরু বিমর্শময়ী আদ্যাশক্জি ( ত, রা, ত. ৩৫২ )। 

ক্রমদীপিকায় গুরুকে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে ( ক্রমদীপিক। ৪1৭২ )। 
- এবিষয়ে অন্যান্য আলোচন। দ্রঃশা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৮৪০ 1 

পরানন্দং--পরম এবং চরম আনন্দদ্বরূপ । জ্রতিতে আছে, বিজ্ঞানমানন্দং 

ব্রঙ্গ ( বৃহ. উপ.৩1১1২৮।৭ )। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ । আনন্দদ্বরূপ 

ব্রক্মই পরম এবং চরম আনন্দ । পরমেশ্বর পরমশিব ব্রহ্ম (দ্রঃ শা ভা শ, গ্রথম 

সং, পৃঃ ২২২, ২৪৩, ২৬৬ )। তাই তাকে পরানন্দ বলা হয়েছে। 

কৈলাসশিখরে দেবদেব জগদ্গুরু পরানন্দপ্নরূপ পরমেশ্বর শিব উপবিষ্ট । 
তাকে পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন । ১ 



২. বুলার্ণবতন্ত্রমূ 

শ্রীদের্যুবাচ । 

্ুগবন্ দেবদেবেশ পঞ্চক্রতুবিধায়ক১ । 

সর্বজ্ঞ ভক্তিস্বলভ শরণাগতবংসল ॥ ২ ॥ 
কুলেশ পরমেশান করুণাম্বতবারিধে ৷ 

অসারে ঘোরসংসারে সর্বহঃখমলীমসা$২ ॥ ৩ ॥ 

নানাবিধশরীরস্থা! অনন্তাও জীবরাশয়ও। 
জায়ন্তে চ ভিয়ন্তে চ* তেষাঁং মোক্ষো।«ন বিদ্যতে ॥ 9 ॥ 

সদ দুঃখাতুরা1ঙ৬ দেব ন সুখী বিদ্যতে ক্চিৎ। 

কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ মেপ্রভো ॥& ॥ 

পঞ্চক্রতুবিধায়ক-__পঞ্চক্রতবুর বিধানকারী । বেদতন্ত্রাি সব শাস্ত্রই স্বরূপতঃ 

পরমেশ্বরপ্রোক্ত । নানারপে পরমেশ্বরই এ সবের বিধান করেছেন । কাজেই 

শাক্ত্রোক্ত পঞ্চক্রত্বর তিনিই বিধানকারী একথা বল! যায়। 

পঞ্চত্রতু-_পঞ্চ যজ্ঞ। যথা ত্রল্মযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, দৈবষজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং 

ভূতযজ্ঞ (দ্রঃ মনু ৪1২১ )। | 

কুলেশ--কুলের ঈশ, শিব। কুল অর্থ শক্তি। (অকুলং শিব ইত্যুক্তং 

কুলং শক্তিঃ প্রকীতিত1-_-কু. ত ১৭২৭ )। অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে কুল শব্দ বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৩০১--৩০২ )। 

সবদুঃখমলীমসাঃ-__সবঃখের হেতু যে মল সেই মলযুক্তরা। মলীমসাঃ 
মলফুক্তাঃ অর্থাৎ মলযুক্তগণ। মল ত্রিবিধ_-আণব, কার্ম এবং মায়ীয়। 

“শিবের অপ্রতিহতস্থাতত্র্যরূপ-ইচ্ছাশক্তি জীবে সন্কুচিতা হলে অপূর্ণংমন্যতারূপ 
আণবমলের উদ্ভব হয় ।” 

“শিবের অসন্কুচিতা ক্রিয়াঁশক্তি জীবে সন্কুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব 
জীবে কিঞ্চিংকতৃত্বপ্রাপ্ত হয় এবং তখন শক্তি এই করেক্্রিয়মপ-সঙ্কোচ 
গ্রহণপুর্বক অত্যন্ত পরিমিততা প্রাপ্ত হওয়ায় শুভাশুভ অনুষ্ঠানময়, কার্মমলের 
উদ্ভব হয় ।” 

চু 

তা বি গ,__খ, পঞ্চক্রতুবিধানক ; এঁ_-ঘ, উ, পঞ্চকৃত্যবিধায়ক। 

এঁ__-খ, মলীমসে। 

এঁ--খ, আততা!। 

এঁ-_-খ, গ, বিলীয়ন্তে। 

এঁ-_ক, খ, গ তেষামস্তো। 

এক, ঘোরদ্বুঃখোস্তবা £ এ-_খ, ঘোরছুঃখভবাৰে.দী চ ; রগ, ঘোরদ্বঃখাতুরা 

হি 9296 / ২ 

৫ 



প্রথম উল্লাস 

“শিবের অর্স্কচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সন্কুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে 
কিঞ্চিংজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি তখন অন্তঃকরণবৃদ্ধীন্দ্িয়ত্বপ্রাপ্তিপূর্বক 

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হন এবং এইভাবে ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ মায়ীয় মলের উত্তব হয় 

(দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৭৯--২৮০ 01 

যে পর্যন্ত মল থাকে সেই পর্ষস্ত জীব বদ্ধ। বন্ধন সকল দুঃখের মূল ।. 

সেইজন্য মলকে মকল দুঃখের হেতু বলা যায়। 

মোক্ষ__মুক্তি। মুক্তি বলতে বুঝায় কোনো বন্ধন থেকে মুক্তি। 

নানাভাবে বন্ধনের কথা বলা”্হয়। যেমন-দ্বণাদি পাশের বন্ধন, মলাদি 
পাশের বন্ধন, অজ্ঞানের,বন্ধন। তত্বতঃ সব বন্ধনেরই মুলে অজ্ঞান । 

বন্ধনযুক্ত অবস্থা অর্থাৎ মৃক্তির স্বরূপ সন্বন্ধেও মতভেদ আছে। সাস্ষি, 
স্বারূপ্য, সালোক্য, সাঘুজ্য, নির্বাণ ব1! কৈবল্য এমনি বিবিধ মুক্তির কথ। শাস্ত্রে 
বলা হয়েছে । তবে বলা যেতে পারে, সব মুক্তি বা মোক্ষ মূলতঃ 
আত্মোপলব্ধি ব৷ প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞান ৷ 

শ্রীদেবী বললেন-_হে ভগবাঁন্ দেবদেবেশ পঞ্চযজ্ঞবিধানকারী সর্বজ্ঞ 
ভক্তিসুলভ শরণাগতবংসল কুলেশ পরমেশান করুণাস্বতবারিধি, অসার 
ঘোরসংসারে সবদ্ুঃঠখের হেতুরূপ-মলযুক্ত নানাবিধ দেহধারী অসংখ্য 

জীব জন্মাচ্ছে এবং মরছে। তাদের মুক্তি নাই। তারা সর্বদা ছুঃখার্ত ; 
কদাচিং কেউ সুখী। হে দেবেশ, হে প্রভু, এইসব জীব কি উপায়ে মুক্তি 
পাবে*তা আমাকে বল। ২৫ | 

* শ্রীঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারাৎ মুচ্যতে নরঃ ॥ ৬ ॥ 

দেবী অঞমাকে য? জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। কেবলমাত্র এট 

শুনলেই মানুষ সংসার থেকে মুক্ত হবে.। ৬ 

অস্তি দেবি পরৰন্দদ্বরূপী নিষ্কলঃ শিব2২ । 

সবজ্ঞঃ সরবকতা চ সর্বেশে। নিমলোহদ্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ 

নিষ্কলঃ--কলাহীন অর্থাং অংশরহিত ; নিরবয়ব ; নিরুপাধিক । কুলমত 
প্রত্যভিজ্ঞামত বা ত্রিকমত এবং ক্রমমতের মতো শিবাদ্বয়বাদী । অছৈত- 

১ রগ, সংশয়াৎ। 

২ তা বিগ,__ক, গ, নির্লোদয়ত ; র গ, নির্মলাদয়ত। 



৪  : কুলার্ণবতত্ত্রমূ 

বেদাস্ভীদের মতে যেমন ব্রঙ্দ অছয়, নিরাকার, নিঙ্কল, নিরবয়ব, নিরুপাধিক, 

শিবাছযর়বাদীদের মতে শিবও তাই । উভয়মতেই একই পরম বস্তর কথ। বল৷ 

হয়েছে । ভেদ শুধু নামের। | 

দেবী, পরর্রন্দস্বরূপ নিষ্ধল শিব বিরাজমান । তিনি সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা সর্বেশ 

সর্বমলশুন্য এবং অদ্য়। ৭ 

স্বয়ং১জ্যোতিরনাদ্যত্তে! নিবিকারঃ পরাৎপরঃ। 

নিগু“ণঃ সচ্চিদানন্স্তদংশ! জীবুসংজ্ঞকা12 11 ৮।। 

তদংশা জীবসংজ্ঞকা1ঃ__জীবনামধারীরা তার অংশসমুহ অর্থাৎ জীব শিবের 
অংশ । এতে শিবাদ্য়বাদ বাধিত হচ্ছে নাকি? উক্ত মতে শিবই জীব। 

তন্্ালোকে বলা হয়েছে_-“শিবই ভোক্ত। (জীব ) এবং প্রভু (শিব ); যাজ্য 

(শিব ) এবং যাজক (জীব )। শিবই পশুভাব গ্রহণ করেন । পশু অর্থ জীব । 

তাহলে জীবকে শিবের অংশ বলার তাৎপর্যকি ? অবচ্ছিন্ন অনংশকে বলা 

যায় অংশ । জীব অবচ্ছিন্ন শিব ; স্বরূপত্বঃ নয়, পাঁশবদ্ধ অবস্থায় । এইজন্য 

জীবকে শিবের অংশ বলা হয়েছে । এতে অদ্বয়বাদ বাধিত হয় না । জীবে 

শিবে স্বরপতঃ ভেদ নেই । সেক্ষেত্রে জীব শিবের অংশ নয়, শিবই। কিন্ত 

ব্যবহারতঃ ভেদ আছে। জীবাত্া যদিও চৈতন্যরূপে সর্ধদ প্রকাশিত কিন্ত 

পূর্ণ চৈতন্যরূপে নয় । শিব পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ । এক্ষেত্রে জীবকে শিবের অংশ 

বল। যায় (এ সম্বন্ধে আলোচন! দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৭৭--৭৮ )|॥ 

পরের শ্লোকে কথাটা পরিষ্কার করা হয়েছে। অগ্নি এবং তার স্ফুলিঙ্গ 

যেমন, তেমনি শিব ও জীব। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ আবার অগ্নিও 

বটে, তেমনি জীব শিবের অংশ আবার শিবও বটে । 

স্বয়ংজ্যোতি আদ্যন্তহীন নিবিকার পরাৎপর নিগুণ সচ্চিদানন্দ শিব। 

জীবনামধারীরা তারই অংশসমূহ । ৮ 

অনাদ্যবিদ্যোপহিত।২ যথাগ্নো বিস্ফুলিঙ্গকাঃ | 

সর্বাদ্যপাধিভিন্নান্তে কমাদিভিরনাদিভি2৩ || ৯।। 

পাকা 

১ রগ? অয়ং। 

২ তা বি গ,-_খ, অতাস্তায়াসনহিত1 ; রগ, অসত্যবিদ্লোপহতা | 
৩ তা বি গ-ঙ এবং র গন্বুত পাঠ; তা বি গ, গর্ভাহ্যপাধিসংভিন্নাঃ কর্মভিঃ 

করণাদিভিঃ ) তা বি গ,-ক, সর্বাহ্যপাধিসংভিম্নাঃ কর্মভিত্তৈরনাদিভিঃ ; তা বি গ” _খ; 
ঘ, সর্ববেহপ্যুপাধিসংভিন্নান্তে কর্মভিরলাদিভিঃ 
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- সুখ১দৃঃখপ্রদৈঃ স্বীয়পুপ্যপাপৈথিয়ন্ত্রিতাঃ | 

ততজ্জাতিযুতং দেহম্ আম্ুর্ভোগঞ্চ কর্সজম্ ॥ ১০ * 
প্রতিজন্ম প্রপদ্যন্তে মানুষ৷ মুডুচেতস$২ | 

সুস্মলিঙ্গশরীরস্তদামোক্ষাঁদক্ষয়ং প্রিয়ে ॥ ১১ ॥ 

অবিদ্যা-_-অজ্ঞান । চিতির পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞানই অজ্ঞান । জীব যেমন অনাদি. 

তেমনি অবিদ্যাও অনার্দি। কিন্তু অবিদ্যা জীবের উপাধি । কেননা, জীব 

স্বরূপতঃ শিব । আর শিব নিরূপাধি | 

উপাধি-_-জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা দারা যা কোনো গদণর্থকে অপর পদার্থাদি 
থেকে বিচ্ছিন করে ;*আরোপিত বিশেষণ। উপাধিযুক্তের সঙ্গে উপাধির 

নিত্যসন্বন্ধ নয়। যেমন ধনবান্ ব্যক্তি । এখানে ধনবান উপাধি । কারণ, 

বাক্তির সঙ্গে ধনবতাঁর নিত্যসন্বন্ধ নয় । 

সুশ্স লিঙ্গশরীর-_সাধারণতঃ জীবের ভ্রিবিধ শরীরের কথা বল! হয়-- 
স্থল, সূল্ষ্ম ও কারণ। সুক্সা শরুীরকেই লিঙ্গ শরীর বলা হয়। “পঞ্চপ্রাণ, 

মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়। ইহা ভোগসাধন সৃশ্্প শরীর । অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে 
ইহা! উত্থিত হইয়াছে । এই সুক্ষমশরীর মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী” (দ্রঃ শা ভা শ, 
১ম সং, পৃঃ ৪১২ )।. 

স্থাবরাঃ কৃময়শ্গাবজা2১ পক্ষি*2৪ পশবো নরা2। 

»  ধামিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ১২ ॥ 

“যথাক্রমে স্থাবর ( বৃক্ষাদি ) কমি, জলজপ্রাণী, পাখী, পশু, মানুষ, ধান্সিক 
জীব, দেবতা এবং মোক্ষপ্রাপ্ত জীব এই পর্যায়ে জীবের অবস্থান | ১২ 

চতুবিধশরারাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ৫ | | 
সবকৃতান্মীনবো৬ ভূত্বা জ্ঞানী চেন্বোক্ষিমাপ্র য়াৎ ॥ ১৩ ॥ 

চতুবিধ' শরীর । উত্তিদ, স্বেদজ, অগুজ, জরাম়ুজ এই চতুধিধ | 
“জরায়ুজাগুজাতানি স্বেদজান্যুতিদানি চ।”__দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, উদ্টিদং-শব্র | 

| সমসপস 

১ র গ-্ধৃত পাঠ; ত। বি গ, সর্বঃ| 
২ তা বি গ,--ক, উ, তেষামন্তে! ন বিদ্যুতে ; রগ, তেষামন্তে। ন বিদ্যৃতে। 
৩ তা বিগ,_-খ, ঘ, কৃময়শ্চাজ্ঞাঃ | 

৪. তাবি গ”-ঘ, ব্যোমগাঠ | 
৫ তা বি গ,--খ, ঘ, সৃক্ষ্মাণি ভূরিশঃ | 
৬ তা নিগ,_গ, মুক্কতাত্বা নরঠ | 



৬ * কুলার্ণ বতন্ত্রম্ 

চতুধিধ শরীর হাজার হাজার বার ধারণ করতে করতে জীব পুণ্যবান্ 
মানুষ হয় এবং “তা হয়ে যদি জ্ঞানী ( তত্বজ্বানী ) হয় তা হলেই মোক্ষলাভ 

করে । ১৩ 
চতুরশীতিলক্ষেযু শরীরেষু শরীরিণণম্ । 
ন মানুষ্যং বিনা অন্যত্র তত্বজ্ঞানস্ত লভ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

চু 

শরীরধারীদের চৌরাশী লক্ষ শরীরের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যশরীরেই তত্বজ্ঞান 

লাভ হয়, আর কোনে! শরীরে হয় না । ১৪ 

অত্র জন্ম সহজ্রেরু সহঅ্রৈরপি পার্বতি। 

কদাচিৎ লভতে জন্তপ্নানৃষ্যং পৃণ্যসঞ্চয়াঁৎ,॥ ১৫ ॥ 

পার্বতী, হাজার হাঁজার জীব হাজার হাজার জন্ম গ্রহণ করছে তাদের মধ্যে 

কদাচিৎ কেউ পুণ্যসঞ্চয়হেতু মানবজন্ম লাভ করে | ১৫ 

সোপানভূতং১ মোক্ষস্য মানুষ্ং প্রাপ্য দুর্লভম্। 

যস্তারয়তি২ নাত্মানং তস্মাৎ পাঁপতরোহত্রত কঃ ১৬ ॥ 

মোক্ষের সোপানম্বরূপ ছুর্লভ মাঁনবজন্ম লাভ করে যে আপনাকে তরাতে 

না পারে তাঁর চেয়ে অধিক পাপী আর কে । ১৬ 

ততশ্চাপুযুত্তমং জন্ম লবৃধব1 চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্ । 
ন বেত্যাত্মহিতং যস্ত স ভবে আত্মঘাতক2৪ || ১৭ ॥ 

ইন্ড্রিয়সৌষ্টবযুক্ত উত্তম জন্ম লাভ করেও যে মানুষ কিসে আলনার 
যথার্থ হিত হয় তা জানে না সে আত্মঘাতক | ১৭ 

বিনা দেহেন কহ্যাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে | 
তন্মাদ্দেহধনং প্রাপ্য « পুণ্যকমাণি সাঁধয়েং || ১৮ || 

পুরুষার্থ__ ধর্স, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চাঁর পুরুষার্থ। ধর্সার্থকামমোক্ষা্চ 

পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ ।__অগ্নিপুরাঁণবচন, উদ্ধত শব্দকল্পদ্রম, পুরঃবার্থঃশবদ | 
তন্ত্রশান্ত্রের মতে মানুষের শরীরই পুরুষাঁর্থের একমাত্র সাধন । যেমন 

গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে__শরীরং তু মনুষ্যাঁণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্ ।__-৩৪1১৫ 
দেহ (মনুষ্যদেহ ) ছাড়া কারে! পুরুষার্থ লাভ হয় না। সেইজন্য, 

দেহধন পেয়ে পুণ্যকর্ম সাধন করবে | ১৮ 

১ তা বিগ,”_ক+ ভূরি। ৬ ২ এগ, সম্ভাবয়তি। 

৩ রগ; পাপরতো ॥ রঃ ৪ রগ,ৰন্স। 

৫ তাবিগ,_গ, ঘ, রক্ষ্য ; রগ, রক্ষ্য। 
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রক্ষেত সর্বাত্মনাত্মানম্ আত্মা সর্স্য ভাজনম্। 

রক্ষণে যতুমাতিষ্ঠেং যাবত্তত্বং ন পশ্যতি ॥ ১৯1 * 

আত্মা ব্রক্ম। ( অয়মাত্মা ব্রন্ম-_মাও্টক্যোপনিষৎ ২)। আত্মার জীবাত্মা 

ও পরমাত্সা এই দুই রূপ ব্যবহাঁরতঃ স্বীকৃত। জীবদেহে অবস্থিত আত্মা 

জীবাতআ্া। পরমা সর্বব্যাপী । আলোচ্য শ্লোকে আতআ্মানম্, শব্দের দ্বারা 

জীবাত্াকে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং 'আআা1”শবের দ্বার! পরমাআ । 

সবপ্রযত্ে আত্মরক্ষা করতে হবে। আত্মা সব কিছুর নিমিত্তভৃত। পরম- 

_তত্বের উপলব্ধি না হওয়। পর্যন্ত আত্মরক্ষণে যত্ুবান্ থাকতে হবে । ১৯ 

পুনগ্রণমাঞ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনবিত্রং পুনগূ্হুম্। 
পুনঃ শুভাশুভং কম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ 11 ২০ ॥। 

গ্রাম, ভূমি, বিত্ব, গৃহ বার বার পাওয়া যায়। শুভাশুভ কর্মও বার 
বার করা যাঁয়। কিন্তু শরীর অর্গাৎ মনুষ্যশরীর বার বার লাভ কর। 

যায় না। ২০ রি 

শরীররক্ষণায়াসঃ ক্রিয়তে সর্বদা! জনৈঃ । 

| নহীচ্ছন্তি তনৃত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগতঃ ১ ॥ ২১ 

মনুষ্যগণ' শরীররক্ষার জন্য সর্বদ! অতিশয় যু করে। কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত 
হলেও দেহত্যাগ করতে চায়না । ২১ 

তদ্গোপিতং স্যাঁদ্ যত্েনং ধর্মে জ্ঞানার্থমেবচ ৩। 

* “জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থংঃ সোইচিরাৎ পরিমূচ্যতে ॥ ২২। 

অতএব যত্র সহকারে ( ধর্সাধন ) শরীর রক্ষা করতে ভব । ধর্ম জ্ঞানের 

জন্য । জ্ঞান ধ্যানযোগের জন্য । জ্ঞানমূল ধ্যানযোগে যার চিত্ত নিবিষ্ট হয় 
সে অচিরে মুক্তি লাভ করে । ২২ 

আত্মৈব« যদি নাতআ্মানমহিতেভ্যে। নিবারয়েৎ | 

_ কোহন্ে। হিতকর্তম্মাদাত্মনং তারক্িষ্যতি ॥ ২৩ ॥ 

আপনি যদি আপনাকে অকল্যাণ থেকে নিবৃত্ত না করে, তা হলে এমন কে 

হিতকারী আছে যে সেই জীবকে তা৷ থেকে ত্রাণ করবে । ২৩ 

১ রগ, রোগিণ2 | ২ তা বিগঞ_ক, খ, গ, ঘ নষ্টেইপি তন ধর্মার্থম্। 

৩ রগ, ধর্মজ্ঞনার্থমেব চ। ৪ তাবিগ,-ঘ এবং, র গ, ধ্যানযোগস্চ। 

৫ তাবিগ,_ক, অথৈব ; এঁ,_উ, প্রাগেব £ রগ, আদ্যৈব। 



এ ফুলার্ণবতন্ত্রম | 

ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিংসাং ন১ করোতি যঃ। 

গত্বঃ& নিরোষধং স্থানং২ ব্যধিস্থঃ কিং করিস্ততি ॥ ২৪ ॥ 

নিরৌধধং স্থানং_-ওঁধধহীন স্থান। এখানে পরলোক । নরকব্যাধির 

শুষধধ ধর্সসাধনা । ধর্সসাধনা! কেবলমাত্র ইহলোকে মানবদেহে সম্ভবপর 

(শরীরং তু মনুষ্যাণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্-_গ. ত ৩৪।১৫)। পরলোকে ধর্মসাধনা 

নেই। এইজন্যই তাকে উষধহীন স্থান বলা হয়েছে । 

ইহলোকেই যে নরকব্যাধির চিকিৎসা করে না সেই রো'গগ্রস্ত ব্যক্তি 

যেস্থানে উঁষধধ নেই সেখানে যাওয়ার পর কি করবে । ২৪ 

সন্দীপ্তেও ভবনে কো বা কুপং খনতি দুর্মাতিঃ | 

যাঁবত্তিষ্ঠতি দেহোহয়ং তাবত্ত্বং সমভ্যসেং ॥ ২৫ ॥ 

গৃহ যখন দগ্ধ হচ্ছে তখন ( অগ্নিনির্বাপণের জলের জন্য ) কুপ খনন করে 
এমন দুর্মতি কে আছে। যতদিন এই দেহ থাঁকবে ততদিন তত্বের অনুশীলন 
করতে হবে । ২৫ 

ব্যাঘীবান্তে জর? চাঘুধাতি ভিন্নঘষ্টাম্কবৎ | 

নিদ্বত্তি রিপুবদ্রোগাস্তম্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥ 

বাঘিনীর মতো! জরা ওং পেতে আছে । ফুটে! ঘটের জলের মতো আম্মু 
শেষ হচ্ছে । নানা রোগ শত্রুর মতো! আক্রমণ করছে । অতএব যা শ্রেয় তার 

আচরণ করতে হবে 1 ২৬ 

যাবন্নাশ্রয়তে হুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ। | 

যাবনেক্দ্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২৭ ॥ ঃ 

যে পর্যন্ত দুঃখ এসে আশ্রয় না করছে, আপদ বিপদ উপস্থিত না হচ্ছে এবং 

ইন্ড্রিয়ের বৈকল্য না ঘটছে সেই পর্যন্ত শ্রেয়ের আচরণ করতে হবে । ২৭ 

কালো ন জ্বায়তে নানাকাধৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ। 

সুখদুঃখরতো জন্ত নঃ বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥ ॥ 
কালঃ-_-এখানে সংহারকারী। তবে কাল শুধু সংহারকারী নয়," 

সৃষ্টিকারীও বটে। মহাঁভারতে আছে-_-কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে 

প্রজ1ঃ। সংহরন্তং প্রজ।2 কালং কালঃ শময়তে পুনঃ ॥ মহা, ভা. ১।১।২০৯-- 

২১০ (হরিদাস সিদ্ধত্তবাগীশ সং, ১৩৩৮) 

১. তা ,ব গ_উ, নীরুজঃ। ২ রগ, দেহং। 
৩ রগ ধৃত পাঠ । তা বি গ, সনদ ; ব্রি ঘ, স্দীপ্তভবনে ; এঁ- উ, সন্দীপ্তে। 

৪ তা বি গ-ক, মুখদ্ঃখভবোদৃভূতঃ ; এখ, সুখ্বঃখভবে ত্বৃতঃ) এঁ--ঘ, 
সমহ্বঃখভাবভূতঃ ; এ- ৬, সৃখছুঃখৈর্জনো হস্তি। 
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সাংসারিক নান! কাজের জন্য জীব কালকে জানে না। দুঃখে রত 

বলে পে নিজের হিত কিসে তা অবগত নয় । ২৮ 

জড়ানার্ভান্মতানাপদ্গতান্ ১ দৃষ্টীহতিদুঃখিতান্। 

লোকো মোহ্সুরাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন ২ ॥ ২৯ ॥ 

মোহমদির! পান করে লোকে জড়, আর্ত, ম্বৃত, বিপদগ্রস্ত এবং অতিদ্ুঃখিক্তু 

মানুষদের দেখেও কখনো ভয় পায় না । ২৯ 

সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা এযৌবনং কুসুমোপমম্ । 
তড়িচ্চঞ্চলমায়ুশ্চ কস্য ফ্যাজ্জানতো ধৃতিঃ ৩ ॥ ৩০ ॥ ৃ 

সম্পদ্ স্বপ্নের মতো । যৌবন ফুলের মতো । আমু বিদ্যতের মতো চঞ্চল । 
এ জানার পর কার ধৈর্য থাকে ৷ ৩০ 

শতং জীবিতমত্যল্পং ৪ নিদ্রা স্যাদর্ধহারিণী । 

বাল্যরোগজরাহখৈরদ্ধং তদপি নিক্ষলম্ ॥ ৩১ ॥ 

শতবর্ষ পরমামু অতি অল্প সঙ্য়। তার আর্ধেক হরণ করে নিদ্রা । বাল্য, 

রোগ, জর এবং দুঃখের জন্য বারী অদ্ধেক নিক্ষল হয়ে যায় । ৩১ 

প্রারবৃধব্যে নিরুদেগো ৫ জাগত্তব্যে সুযুপ্তকঃ । 

' বিশ্বস্তবো] ভয়স্থানে ঘাতকৈঃ কিং নঙ হহ্যাতে ॥ ৩২ ॥ 

যা আরম্ত করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে নিরুদ্ধেগ থাকা, যেখানে সজাগ থাকা 
এ ৰ 

কতব্য সেখানে সুপ্ত থাকা, যে স্থানে ভয় সেখানে বিশ্বাস করা, এসব ঘাতকের 

মতো । ঘাতকের৷ কি না বিনাশ করে ! ৩২ 

তোয়ফেনসমে দেহে জীবে শকুনিবং স্থিতে | 

অনিত্যেশপ্রিয়সংসারে ৮ কথং তিন্তি নির্ভয়াঃ ॥ ৩৩ ॥ 

১ তা এব গ,_-ক, উ, যাতনাত্তানাপদগতান্ ; এগ, ঘ, জাভানার্ভান্ মৃতানবাহন।- 

গতান্। 

২ তাবিগ--ও এবং রগ, বেতি হিতম ত্মনঃ | 

৩ রগ, কম্মাদগতে ধৃতিঃ ; তা বি গ,_-উ, এ | 

৪ রগ, শত্রীবিতমিথ্ঞ্চ ; ত1 বি গ,-উ, এ; তা বি গ”_খ, শতং জীবতি যদাল্পং 
নিদ্রালস্তার্ঘহারিণী | | 

«৫ তা বি গ,-ক, প্রারবৈ-ধব্যধিরুদ্বেগঃ ; এ-_খ, প্রারৰ-ধাজ্জনিরুক-চ্ছ [জ্জাগর্তব্যঃ 

সৃষ্বপ্তকে ; এ -গ, ঘ, প্রারৰে-ধবর্ণাখিরুদ্বেগত । ৩ তা বি গ”_উ, হ1 নরঃ কেন। 

৭ তা বিগ, __খ, শোকব্যবহ্থিতে । | ৬ 

৮ বগ,প্রিরসংসারে £ ত বি গ,_খ, গ, ঘ, প্রিয়সংবাদে । 
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দেহ জলের ফেনার সমান । তাতে পাখীর (পানকৌড়ি) “মতো জীবাআ! 
অবস্থিত। অনিথ্ত্য ও অপ্রিয় সংসারে জীবগণ কি করে নির্ভয়ে থাকে ৷ ৩৩ 

অহিতে হিতৰূদ্ধিঃ স্যাদঞ্বে গ্রুবচিন্তকঃ । 

অনর্থে চার্থবিজ্ঞানী স্বম্বত্যুং যো ন বেত চ ১ ॥ ৩৪ ॥ 

যা অহিতকর তাতে যাঁর হিতবৃদ্ধি, যা অঞ্রব তাতে যাঁর ঞ্রুববুদ্ধি, 

যা অনর্থ তাকে যে অভীষ্ট বিষয় মনে করে, সে নিজের মৃত্যুর কথা 
জানে না । ৩৪ ৃ 

পশ্যন্নপি ন পশ্যেৎ স ২ শুন্বন্নপি ন বধাতি। 

| পঠন্নপি ন জানাঁতি তব মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৩৫ ॥ 

যে দেখেও দেখে না, শুনেও বোঝে না, পড়েও জ্ঞান লাভ করে না, সে 

তোমার মায়া দ্বারা বিমোহিত । ৩৫ 

সন্নিমজ্জজ্জগদিদং ৩ গম্ভীরে কালসাগরে । 

স্তত্যুরোগজরাগ্রাহে * ন কিঞ্চিদপি ৰৃধ্যতি ॥ ৩৬ ॥. 

মৃত্যু-রোগ-জরারপ কুস্তীরসন্কুল অগাধ ঝাঁলসাঁগরে এই জগৎ নিমজ্জিত । 

কিন্তু এ সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র বোধ নেই । ৩৬ 

প্রতিক্ষণময়ং কায়ো জীর্ণমাঁণো ন লক্ষ্যতে « 

আমকুস্ত ইবাস্তঃস্থো বিশীর্ণো নৈবঙ ভাব্যতে ॥ ৩৭ ॥ 

জীব দেখতে পায় না তার এই শরীর প্রতিমৃহুর্তে জীর্ণ হচ্ছে। জলে 
ডোবানো মাটির কীচ1! কলসের মতো! সে নষ্ট হচ্ছে তা ভাবে না । ৩৭ * 

যুজ্যতে বেষ্টনং" বায়োরাকাশস্ চ খগ্ডনম্ । 

গ্রথনঞ্চ তরঙ্গাণামাস্থা নায়ুষি যুজ্যতে ॥ ৩৮ ॥ 

বরং বাতাসকে বেড়া দিয়ে ঘেরা যায়, আকাশকে খণ্ডিত করা যায়, 

তরঙ্গগুলিকে গেঁথে ফেলা যায় কিন্তু আয়ুকে ধরে রাখ! যায় না । ৩৮ 
পৃথিবী দহাতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীধতে । * 

শুষ্যতে সাঁগরজলং শরীরে দেবি কা কথা ॥ ৩৯ ॥ 

রগ, স ম্ৃত্যুং ন হি বেত্তি কিম্ ; তা বি গ”_উ, এ । 

তা বি গ,__ক, গ, ঘ, প্রশ্থলতি ; এ খ, ন জানীতে। 

তা বি গ,_ ক, খ, গ, ঘ. শক্তিমগ্নং জগদিদং। 

রগ, মহাগ্রাহে £ তা বি গ,_-উ, মহাগ্রাছে । 

র গ, জীর্ণমাণে! নিরীক্ষ্যতে ; গ্তা বি গ,_-উ, এ । 

৬ রগ, বিশীর্--ইব। ্ 

৭ তা বি গ”_-ক, খ, গ, ঘ, ন ৰন্ধো যুজ্যতে ; র গণ মুক্ষ্যতে চেউটনং । 

6 // ৬ 

শি ০১ 
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দেবী, পৃথিবী দগ্ধ হয়, মেরু বিদীর্ণ হয়, সাগরের জল শুষে যায়, শরীরের 

আর কথ কি অর্থাৎ শরীরও যে নষ্ট হবে সে সন্বন্ধে সন্দেহ রেই ৷ ৩৯ 

অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে১। 

লপন্তমিতি মত্তযং হি হত্তি কালবৃকে! বলাঁৎ২ ॥ ৪০ ॥ 

মানুষ যখন আমার পুত্র, আমার স্ত্রী; আমার ধন, আমার বদ্ধুবান্ষষ্প 

এই সব বলতে থাকে তখন কালরপ বুক তাকে জোর করে বধ করে । ৪০ 

ইদং কৃতমিদং কার্মিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্ । 

এবমীহাসমাযুক্তং ম্বৃত্যুরত্তি জনং প্রিয়ে ॥ ৪১ ॥ " 

এটি করা হয়েছে, এটি করতে হবে, এই আরেকটা খানিকটা করা হয়েছে 

খানিকট। হয় নি; প্রিয়ে, এরূপ ঈহাযুক্ত ব্যক্তিকে ম্বৃত্যু গ্রাস করে! ৪১ 

শ্বঃ কাধ্যমদ্য কর্তব্যং৩ পূর্বাহে চাপরাহ্িকম্ । 
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাহস্য.ন বা কৃতম্ৎ ॥ ৪২ ॥ 

আগামী কাল যা করণীয় তা আজই করতে হবে, অপরাহে যা করণীয় 

তা করতে হবে পূর্বাহে । এই ব্যক্তির কি করা হয়েছে আর কিকর। হয়নি 

তা বিবেচন। করে মৃত্যু অপেক্ষা করে না। ৪২ 

 জরাদগিতপন্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকম্। 

সৃত্যুশক্রমভিজ্ঞোইসি আয়ান্তংঘ কিং ন পশ্যসি ॥ ৪৩ ॥ 

তুমি ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। দেখতে পাচ্ছ না! কি, জ্বরা যে-পথ দেখিয়েছে 

সেই পথ ধরে স্বত্যুরূপ শক্রু প্রচগ্ব্যাধিরপ সৈনিকদের নিয়ে এগিয়ে 

আস্ছে 1! ৪৩ 

আশাসুচীবিনিভিন্নং সিক্তং বিষয়সপিষা । 

* রাঁগদ্ধেষানলে পক্কং ম্ৃত্যুরম্মীতি মানবম্ ॥ 158 ॥ 

১ তা বিগ, _খ' বাঞ্ছিতঞ্চ মে। 

রগ,হুস্তি ক'লবৃকোদরঃ £ ত! বি গ,-গ বৃকো! যথা £ ই--উ, বুকে'দরঃ| 

৩ রগ, কৃব্বাঁত। 

৪ রগ, কৃতং বাপ্যথব! কৃতম্ ; ভা বিগ, উ, এ | 

৫ তা বি গ,_ক, ম্বতাশক্রসমজ্ঞানম'য়াতং ; এ_গ অহে! ম্বত্তাসমাদিষ্টং £ এ, ৬, 

স্ত্যুশক্রসমাদিক্টং ; র গ, মৃত্যুশক্রসমাদিষ্ং আয়'্তং৭ 
৬ রগ, কৃষ্ণ ; তা বি গ”_-উ, কৃষ্ণ। ৩ 
৭ তা বিগ,_ক, ঘ, ইচ্ছা ; এ, _খ, ঈহা ; এ-উ, মিশ্রং ; র গ, মিশ্রং 



৯২5) কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

আশাশলাক দ্বারা খগুবিখণ্ড, বিষয়রূপ ঘ্বৃতে সিক্ত এবং রাগদ্েষরূপ 

অগ্নিতে পক্ক মানুধকে মৃত্যু খায় । 98 

বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি১ । 
সবাংশ্চ হিংসতেং মৃত্যুরেবস্ৃতমিদং জগৎ ॥ ৪৫ ॥ 

ভ্রুণ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে ম্বত্যু বধ করে। এই জগৎ এমনি 
ধরণের | 9৫ 

ৰক্মবিঝুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ূঃ | 

নাঁশমেবানুধাবন্তিঃ তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাঁচরেং ॥ ৪৬ ॥ 

 শ্রেয়ঃ_হিত, কল্যাণ, ধর্ম, মুক্তি। চতুর্বর্গকেও শ্রেয় বল! হয় ( চতুবর্গ 
এব শ্রেয়ঃ। শব্দকল্পক্রম, শ্রেয়ঃ-শব্দ) । কাজেই শ্রেয়ের আচরণ বলতে 

বোঝাবে ধর্সীচরণ, ধর্মপথে কাম ও অর্থ লাভের জন্য কর্ম এবং সব কিছুর 

মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের জন্য প্রয়াস । 

্রন্ম! বিধু মহেশাঁদি দেবতা, প্রাণীসমূহ সবাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব, 
শ্রেয়ের আচরণ করবে 1 ৪৬ 

্বপ্রবর্ণাশ্রমাচারলজ্ৰণাদ্দুষ্প্রতিগ্রহাৎ। 

পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামামুঃক্ষয়ো ভবেৎ ॥8৭ ॥ 

নিজ নিজ বর্ণাশ্রমসম্মত আচার লঙ্ঘনের জন্য, অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণের 

জন্য, পরন্ত্রী ও পরধনের প্রতি লোভের জন্য মানুষের আয়ু ক্ষয় হয় । ৪৭ 

| বেদশাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তখৈব গুর্বনর্চনাৎৎ | 
বৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভূয়াদিক্দ্িয়াণামনিগ্রহাৎ ॥ ৪৮ ॥ 

বেদশাস্ত্রাদি অভ্যাস না করার জন্য, গুরুর অর্চনা না করার জন্য এবং 

ইন্ড্রিয়নিগ্রহ না করার জন্য মানুষের আমু ক্ষয় হয়। ৪৮ 

ব্যাধিরাধিবিষং শস্ত্রং ক্ষুৎঙ সর্পঃ পশবো ম্বগাঁঃ। 

মরণং " যেন নিদিষ্ট 0 তেন ন গ্রচ্ছন্ি জন্তবঃ ॥ ৪৯ ॥ 

১ তা বি গ,-খ, রোগগতানপি। 

২ তাঁবি গ, খশ-্ধৃত পাঠঃ তা বিগ, সবান্ সংবিশতে ; এ, গ, ঘ আবিশতে, এঁ_ ও, 
আদশতে ; রগ, আর্দিশতে। 

৩ তা বি গ,__খ, ঘ, রাশয়ত। 

৪ ত]| বি গ, -খ, ঘ, সর্ষে নাশং প্রযাস্যস্তি । 

৫ তা বি গ,-_গ, ঘ, গুরুবঞ্চনাৎ ।৬ 

৬ তা বিগ”_ক,খ, গর; ক্কুৎঃ তাবিগ, না) র গ,ন|। 
৭ ত1 বিগ,__খ, নির্যাণং ; এ গ, ঘ, উ, নির্বাণং | 



* 1 প্রথম উল্লাসঃ ১. ১৩ 

ব্যাধি, আধি, বিষ, শল্ত্র, ক্ষুধা, সর্প, সিংহাদি পশু এবং হী এসবের 

যেটিকে নিমিত্ত করে মৃত্যু নিদিষ্ট, জীবের স্বত্যু সেই স্তিমিত্ত অবলম্বনেই 
হবে । ৪৯ 

জীবস্তণজলোকেব দেহাদ্দেহাস্তরং ত্রজেৎ। 

সন্প্রাপ্য উত্তরং দেহং১ দেহং ত্যজতি পুর্বজম্ ॥ ৫০ ॥ 

উত্তরং দেহং__উত্তর দেহ অর্থাৎ পরবর্তী দেহ। জীব মৃত্যুর সময় 
*পূর্বপ্রজ্ঞা, কর্ম ও উপাসনার সুক্কারবশতঃ বাসনানিমিত ভাবী ভোগায়তন 

দেহে আত্মাভিমান করেন এবং পরলোকস্থ সেই দেহকেই প্রাপ্ত হন?” 

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ভূতীয় ভাগ ; ১৩$১, পৃঃ ৩৪৫ । এই ভাবী ভোগায়তন 

দেহই উত্তর দেহ। এটি সৃন্ম দেহ। 

জেশীক যেমন এক তৃণ থেকে অন্য তৃণে যাঁয় তেমনি জীব এক দেহ থেকে 

অন্য দেহে যায়। সেউত্তর অর্থাৎ পরবর্তী দেহ পেয়ে পূর্বজাত দেহ ত্যাগ 
করে । ৫০ রি 

বালাযৌবনবৃদ্ধত্বং যথা দেহাগরাদিকম্। 
তথ দেহ্ান্তরপ্রাপ্তিগুহাদ্গৃহমিবাগতঃ ॥ ৫১ ॥ 

একই দেহে জীবের বাল্য থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য, এ যেমন 

তার প্রথম দেহান্তর বলা যায় তেমনি এই দেহ ছেড়ে তার দেহান্তরপ্রাপ্তি 

অর্থাৎ অন্য দেহ লাভ । এ যেন এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে আগ্রমন ৷ ৫১ 

রী জনাঃ কৃত্বেহ কম্মাণি সুখএঃখানি ভূঙ্জতে । 

পরত্রাজ্ঞানিনো দেবি যান্তায়ান্তি পুনঃ প্লুনঃ ॥ ৫২ ॥ 

পরত্রাজ্ঞানিনঃ __যারা পরলোক সম্বন্ধে অঞ । এই দলে পড়বে যারা 

পরলোক সম্বন্ধে কিছুই জানে ন।, যারা জানে কিস্ত সেই জ্ঞানানুসারে 

কর্ম করে না, যারা জানে কিন্ত মানে না। এই শেষোক্ত দল ইহৈকবাদী । 

"আমাদের দেশের সেকালের চার্বাকপন্থীর! এই দলের । জড়বাদীরা এই 

দলের । 

এইসব লোক ইহলোক থেকে পরলোকে এবং পরলোক থেকে ইহলোকে 

যাতায়াত থেকে মুক্তি 00 জন্য কিছুই করে না । 

১ তারিক খ, ঘ,-পৃত নিট &,_গ, উদ্করমেবেনং ; তা বিগ, পরমংশেন ; 

রগ, পরমংশেন । 

২ রগ, পরত্রহানিতে। ; ত| বি গ”_ঙ, পরত্র হানিতঃ। 



১৪ কুলার্ণবতন্ত্রমূ ্ রর 

ইহলোকে মানুষ কর্ম করে এবং স্ুখদঃখ ভোগ করে দেবী, যারা 
পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা ইহলোকে পরলোকে বার বার আসা যাওয়া 

করে । ৫২ 

ইহ যং» ক্রিয়তে কর্ম তত পরত্রোপতভুজ্যতে । 
সিক্তমুলস্থয বৃক্ষস্য ফলং শাখাসু দৃম্তে ॥ ৫৩ ॥ 

ইহলোকে যে-কর্ম কর৷ হয় তাঁর ফল ভোগ করতে হয়। গাছের মুল 
জলসিক্ত করা হয় আর ফল দেখা যায় তার শাখায় ৷ ৫৩ 

দারিদ্র্যহঃখরোগাশ্চ বন্ধন ব্যসনানি চ। 

আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥ ৫9 ॥ 

দারিদ্র্য, ছুঃখ, রোগ, বন্ধন, ব্যসন এসব জীবের আত্মাপরাধবৃক্ষের 

ফল । ৫৪ 

নিঃসঙ্গ এব মোক্ষঃ স্যাদ্দোষ। সবে চ সঙ্গজাঃ। 

তস্মাৎ সঙ্গং পরিত্যজ্য তত্বৃনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ। 

সঙ্গাচ্চ চলতে জ্ঞানী চাবশ্যং কিম্ৃতাল্পবিৎং২ || ৫৫ ॥ 

সঙ্গ--আসক্তি। আসক্তি থেকেই যে যাবতীয় দোষের উদ্ভব হয়, এ 

ইঙ্গিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও করা হয়েছে । যেমন- ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ 

সঙ্গস্তেষপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে । 
২।৬২ ॥-_যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে তার সেই সব বিষয়ে আসক্তি জন্মে । 

আসক্তি থেকে কামনা এবং কামনা! থেকে ক্রোধ জন্মে। তারপর ক্রোধ 

থেকে ক্রমে অন্যান্য দোষের উদ্ভবের কথা বল হয়েছে। 

সঙ্গের অপর অর্থ কর্তৃত্বাভিমান। যেমন “যোগস্থঃ কুরু কর্মানি সঙ্গং 
ত্যক্তা ধনঞ্জয় ।”__শ্রীমদ্ভগ বদ্গীতা৷ ২।৪৮ ॥ হে ধনঞ্জয়, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে 

যোগস্থ হয়ে কম কর। ক 

নিরাসক্তিই মোক্ষ। সমস্ত দোষের উদ্ভব আসক্তি থেকে । সেইজন্য, * 

আসক্তি ত্যাগ করে ও তত্বনিষ্ঠ হয়ে সখী হবে। কর্তৃত্বাভিমাঁনের জন্য 

জ্ঞানীও অবশ্যই বিচলিত হয়। যে অল্পজ্ঞ সে যে বিচলিত হবে তার আর 

কথা কি। ৫৫ 

১ তা বি গ,_গ, ঘ, ইহব। ৬ 

২ ত। বি গ,-ক, গ, ঘ, সঙ্গাৎ পতত্যধো জ্ঞানী চাবশ্টং কিমনাত্মবিৎ; &,_-খ, 

কিমুতানাত্মবিৎ পরিয়ে । 



্ প্রথম উল্লাসঃ » ১৫ 

সঙ্গঃ স্বাত্মন! ত্যাজ্যঃ১ স চেত্যক্তুং ন শক্যতে । 

সভিঃ সহ স কর্তব্যঃ সতাঁং সঙ্গে! হি ভেষজম্ ॥ ৫৬।। 

সঙ্গঃ _সাহচর্য। সঙ্গ অর্থ আসক্তিও বটে। সাহচর্য অর্থ ধরলে শ্লোকের 

আদিতে ব্যবহৃত সঙ্গ বলতে অসৎসঙ্গ বুঝাতে হবে; কেন না, পরার্ধেই 
সংসঙ্গের প্রশংসা করা হয়েছে । 

সঙ্গ সর্বপ্রকারে পরিত্যাজ্য কিন্তু ত1 ত্যাগ করা যায় না। সৎসঙ্গ করা 
উচিত। কেন না, সৎসঙ্গই ওষধ। ৃ 

সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলং২ নয়নদ্রয়ম্। 

যস্য নাস্তি নরঃ সোইন্ধঃ কথং ন স্যাদমার্গগঠ৩ || ৫৭ ॥ 

সৎসঙ্গ আর বিবেক মানুষের দই নিম্নল চক্ষু । এদুটিযার নেই সেকি 

করে বিপথগামী না হবে । ৫৭ 

যাবন্তঃ৪ কুরুতে জন্তঃ সম্ৰন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্৫ | 

তাবস্তোহস্য বিশস্ত্যেতে৬ হৃদয়ে শোকশঙ্কর2৭ || ৫৮ || 

জীব যে-পর্যস্ত প্রেয়-সম্বন্ধ স্থান ক'রে সে-পর্ষস্ত তাঁর হৃদয়ে শোকশেল 

প্রবেশ করে । ৫৮ 

স্বদেহমপি জীবোহয়ং ত্যক্তা যাঁতি কুলেশ্বরি” | 

স্্রীমাতৃপিতৃপুত্রীদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥| ৫৯ ॥। 

ওগো! কুলেশ্বরী, এই জীব নিজের দেহ পর্যন্ত ত্যাগ করে চলে যায়। 
তা হলে আর মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র, এদের সঙ্গে প্রেয়-সন্বন্ধ স্থাপন কিসের 

, জন্চ 1৫৯ 

দুঃখমূলে1৯ হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দৃঃখিতঃ | 

তস্য ত্যাগঃ কৃতো। যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে ।। ৬০ || 

সংসার দুঃখের মুল। যার সংসার আছে সে-ই দুঃখিত | প্রিয়ে, যে সংসার 

ত্যাগ করেচ্ছে সে-ই সুখী, অপর কেউ নয় । ৬০ ূ 
রি প্রভবং১* সর্বদূঃখানামাশ্রয়ং১১ সকলাপদাম্। 

আলয়ং সবপাপানাং সংসারং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥। ৬১ ॥ 

১ রগ, সবাজ্মনাজ্মাভ্যঃ | ২ রগ, নিশ্চলং ; তা বি গ,_ঙ, নিশ্চলং । 

৩ তাবিগ,_-ক, গ, ঘ, অধর্মগঃ | ৪ র গ,ন্ধৃতপাঠ £ তা বি গ, যাবতঃ। 

& তা বিগ, _গ, বিষয়ম্পৃহ।ন্। ৬ রগ, নিখন্যন্তে ; ত বি গ,_-ঙ, নিখন্যন্তে। 

৭ রগ, শোকশঙ্করান্। ৮ রগঃগ্ুরেশ্বরি ; তা বিগ, _উ, সবরেশ্বরি। 

৯ রগ, দুখমুলং। ১০ তা বি গ,-আবুস্তঃ। 

১১ রগ” সব্বদ্বঃখ।নমাশ্রয়ঃ। 



৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

প্রিয়ে, সংসার সবদৃঃখের উৎপত্তিস্থল, সমস্ত বিপতির আশ্রয়, সমস্ত পাপের 

আলয় । একে পরিত্যাগ কর! উচিত । ৬১ 

অরজ্জবন্ধনং১ ঘোরং মিশ্রীকৃতংমহাবিষম্। 
অশস্ত্রখগুনং দেবি সংসারাসক্তচেতসাম্ ॥॥ ৬২ ॥ 

ওগো দেবী, সংসারে যার চিত্ত আসক্ত সে-ব্যক্তির রজ্জব ছাড়াই বন্ধন, 
তার জন্য ভয়ানক মহাবিষ মিশ্রিত কর! হয়েছে, আর বিনা শস্ত্রাধাতেই সে 

ক্ষতবিক্ষত । ৬২ 4 

আদিমধ্যাবসানেষ়ু সর্ববং৩ ছুঃখমিদং যতঃ৪ । 
তন্মাৎ সন্ত্যজ্য সংসারং তত্তৃনিষ্ঠঃ সুখী ভবে ॥ ৬৩ ॥ 

যেহেতু সংসার আদি মধ্য ও অন্তে সর্বছঃখময়, সেইজন্য মানুষ সংসার 

ত্যাগ করে যদি তত্বনিষ্ঠ হয় তা হলেই সুখী হবে । ৬৩ 
লৌহৎদারুময়েঃ পাঁশৈর্রঢবন্ধোইপি মুচ্যতে । 

স্রীধনাদিযু সংসক্তো মৃচ্যতে ন :চদাঁচন || ৬৪ ॥ 

লোহার কিংবা কাঠের পাশের দ্বারা দৃঢরূপে বদ্ধ ব্যক্তিও মুক্ত হতে পারে, 

কিন্ত স্ত্রীলোক ধন ইত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তি কখনও মুক্তি পায় না। ৬৪ 

কুটুম্বচিন্তাযুক্তষ্য শ্রাত"শীলাদয়ো। গুণাঃ। 

অপক্ষকুস্তজলবও নশ্যন্ত্যঙ্গেন তেন হি৮ || ৬৫ ।। 

কুটুন্ব অর্থাৎ পুত্রদাঁরাঁদির চিন্তীযুক্ত মানুষের পাণ্ডিত্য-শীলাদি গুণরাঁশি 
মাটির কাচা কলসের জলের মতো! সেই গৌণ বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পুত্রদারাদির 
চিন্তা দ্বারাই নষ্ট হয় । ৬৫ 

বাঞ্চিতাশেষচিতৈ৯ন্তৈনিত্যং লোৌকো৷ বিনাশিতঃ১* | 
হা হস্ত বিষয়াহারৈর্দেহস্থেক্দ্রিয়তস্করৈঃ |॥ ৬৬ ॥ 

শা খরচ পরও». ররর 

১২ তা বি গ,_-খ, ঘ-ধৃত পাঠ 2 তা বি গ, অবন্ধবন্ধনং | ৯ 

২ তাবিগ.-_ক, মিশ্রীকৃত্য ; র গ, মিশ্রীকৃতং । ৩ রগ, সব্বহ্ৃঃখমিদং। 
৪ রগ, জগৎ; তা বি গ,-উ, জগৎ! ৫ রগ, লোহ। 

৬ তা বিগ, খ, সংযুক্তঃ। ৭. তা বিগ, _ক, গ, ঘ, তি । 

৮ র গ,-ধৃত পাঠ? তা বি গ, কেবলম % এ,__-উ, তেন হি। 

৯ র গ”ধৃত পাঠঃ তা বি গ বঞ্চিতাশেষবিত্ি ; তা বি গ»_ক, গ, ঘ, চিত্বৈঃ 

ত৷ বি গ,-উ, বাঞ্ছিতাশেষচিতৈ | 
১০ তা বি গ»-ক, বিনশ্াতি | 
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বিষয়াহারৈঃ-্বিষয় আহার যাহাদের তাহারা বিষয়াহার, তাহাদের 
দ্বারা। বিষয় বলতে বুঝায় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শক । আহার অর্থ 

ইন্জ্রিয়ের দ্বার! বিষয় গ্রহণ । চক্ষ-আদি ইন্দ্রিয় রপাদি বিষয় গ্রহণ করে বলে 
তাদের বল হয়েছে বিষয়াহার । ইন্দ্রিয়র_একাদশ ( একাদশেক্দ্রিয়াণ্যাহ্রানি 

পূর্বে মনীধষিণঃ-_মনুসংহিতাঁ_২/৮৯ )। পঞ্চ জ্ঞানেত্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, 

নাঁসিকা, ত্বক্), পঞ্চ কর্মেত্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ) এবং মন এই 

একাদশ । ৰ 

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ যাদের$আহার, যাদের বাঞ্ছিত বিষয়ের শেষ নেই, 

হায় হায়! দেহস্থ সেই ইন্দ্রিয়দপ তস্করদের দ্বারা মানুষ নিত্য বিনষ্ট, 

হচ্ছে। ৬৬ . " 
মাংসলুবেধা যথা মৎস্যো লৌহশক্কুং ন পশ্যতি | 
সুখলুবৃধস্তথ! দেহী যমবাঁধাং১ ন পশ্যতি || ৬৭ || 

মাংসের টোপের লোভে মাছ যেমন লোহশঙ্ক অর্থাৎ বড়্শী দেখতে পায় 
না৷ তেমনি স্বখের লোভে মানুষ যম্নীড়। দেখতে পায় না। ৬৭ 

হিতাহিতং ন জানন্তে নিত্যমুন্মার্গগাঁমিনঃ | 
কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তেহবৃধা নারকা? প্রিয়ে ॥| ৬৮ ॥ 

প্রিয়ে, যাঁরা হিতাহিত জানে না, নিত্য যার! কুপথগামী এবং উদরপুরণেই 
যাদের অনুরাগ, সেই অবোধেরা নারকী । ৬৮ 

নিদ্রাদিমৈথুনাহারাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ। 
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে ॥। ৬৯ ।। 

সকল প্রাণীর মধ্যেই মেথুন আহার নিদ্রাি বিদ্যমান । প্রিয়ে, জ্ঞানবান্ 

প্রাণীকে বল! হয় মানুষ আর জ্ঞানহীন প্রাণীকে পশু । ৬৯ 
প্রভাতে মলমৃত্রাভ্যাং ক্ষুত্ড়ভ্যাং মধ্যগে রবো । 

»রাত্রো মদননিদ্রাভ্যাং ৰাধ্যস্তে২ মানব! প্রিয়ে ॥॥ ৭০ ।। 

». প্রিয়ে, মানুষ প্রভাতে মলমৃত্রের দ্বারা, মধ্যাহেন ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা এবং রাতে 

কাম ও নিদ্রা! দ্বারা পীড়িত হয় । ৭০ 

স্বদেহধর্মদারাদিনিরতাঃ সবজন্তব2 । 

জায়ন্তে চ ঘিয়ন্তে চ হা হত্তাজ্ঞানমোহিতা2 ॥| ৭১ ॥| 

অজ্ঞানমোহিত সব প্রাণী স্বীয় দেহধর্মের অনুগত এবং দারাদিনিরত, 

হয়ে থাকে । হায়, হায়! এরা শুধু জন্মার এবং মরে । 

১. রগ মায়াশীলং ; তা বি গ,__ও, মায়াশীলং। 
২ তা বি গ,-গ, যুজ্যন্তে। 



৯৮ | কুলার্ণবতন্ত্রম ৰ 
€ 

স্বস্ববর্ণীশ্রমাচারনিরতাঃ সব্মানবাঃ। ৃ 

নজানন্তি পরং তত্বং১ মৃঢ়াৎ নশ্যন্তি পারবতি ॥ ৭২4। 

সব মানুষ আপন আপন বর্ণাশ্রমবিহিত আচার পালনেই সন্তষ্ট । পার্বতী, 

এই মৃঢ়েরা পরমতত্ব জানে না বলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ 

ক্রিয়ায়াসপরাঃ কেচি ব্রতচর্ষাদিতসংযুতাঃ। 

অজ্ঞানসংযুতাত্মানঃঃ সঞ্চরস্তি প্রতারক128 | ৭৩ ।| 

কোনে কোনো লোকের ক্রিয়াকর্মের প্রতি অতিশয় যত্ত। এরা ব্রতচর্যাদি 
করে বেড়ায় । কিন্ত এরা অজ্ঞানমতি এবং প্রতারক অর্থাং নিজেদের ও 

“ক্মহ্যদের প্রতারণা করে । ৭৩ 

নামমাত্রেণ সন্তষ্টীঃ কর্নকাগ্ডরতা নরাঃ।' 
মন্ত্রোচ্চারণহোমাদ্যৈভ্রীমিতাঃ ক্রতুবিস্তরৈঃ || ৭9 ॥ 

যেসব মানুষ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম করে তারা মাত্র নামেই সম্তষ্ট। 
মন্ত্রোচ্চারণ হোমাদি সহ বনু যাগষজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে এর ঘ্বরপাক 
খায় ॥ ৭৪ 

একভক্তোপবাসাদ্যৈনিয়মৈঃ কায়শোষণৈ2। 

মুঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব * মায়াবিমোহিতা2 ॥ ৭৫ ॥ 

পরোক্ষম্--পরোক্ষকে । পরোক্ষ-_অপ্রত্যক্ষজ্ঞান ( অপ্রত্যক্ষজ্ঞানে- 

বাচস্পত্যভিধান ) আবার পরোক্ষ অর্থ শ্রোত বা আপণ্ত জ্ঞান বিশেষ 

€ শ্রুত্যাপ্তজন্যাদিজ্ঞীনাবিশেষঃ-_শবকল্পপ্রম )। এখানে এই জ্ঞান বা পল্পতত্ব। 

'পরমার্থতঃ অবশ্য বাচ্য একই । | *.. 
একাহার উপবাসাদি নিয়মের দ্বারা শরীর ক্ষয় করে তোমার মায়াবিমোহিত 

মুঢ়েরা পরোক্ষকে জানতে বা! পেতে চায়। ৭৫ . 

দেহদগুনমাত্রেণ কা মুক্তি'রবিবেকিনাম্ । 
বলীকতাড়নাদ্ধেবি স্বৃতঃ কিন্ন” মহোরগঃ ॥। ৭৬ 

বিবেকহীন ব্যক্তিদের কেবলমাত্র দেহপীড়নের দ্বারা কি করে মুনি 
মিলবে ; দেবী, উইয়ের টিবিকে আঘাত করলে কি মহাসর্প মরে ? ৭৬ 

“৯. তা বিগ” খ. গ, ধর্মং। ২ এঁ,-ক, খ, গ, ঘ, বৃথা। 
৩ তাবি গ,_গ-ধৃত পাঠ? তা বিগ, ক্রতুচর্ধাদি ; তা বি গ,--উ,ব্রতধর্ম্মাদি ; র গ, 

ব্রতধশ্মাদি । 
৪ রগ, সংভৃতাত্বানঃ ; তা বি প্ল"_-ঙ, সংভৃতাক্মানঃ ; তা বি গ,--ক, সংহ্তাত্বানং | 

তা বি গ,--৬, প্রভাকর12। ৬ তাবিগ,_ক,গ, মম। 
রগ, সিদ্ধি; তা বি'গ-_-ও, সিদ্ধি । ৮ রগ, কোহত্র। 



॥ প্রথম উল্লাসঃ ৪ ১৯ 

ধনাহা'পার্জনে ঘুক্তা ১ দাস্তিকা বেষধারিণঃ। 

ভ্রমন্তি জ্ঞানিবল্লোকে ২ ভ্রাময়ন্তি জনানপি ॥॥ ৭৭ ॥| ৪ 

ধন এবং অন্ন অর্জনে নিযুক্ত দাম্ভিক লোকের! সংসারে জ্ঞানীর মতো বেশ 

খারণ করে ঘৃরে বেড়ায় এবং অন্য লোকদের ঘুরিয়ে মারে । ৭৮ 

সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রল্মজ্ঞোহস্ীতি বাদিনাম্। 
কম্মৰ,ন্জোভয়ন্রষ্টং তং ত্যজেদভ্ত্যজং যথা ॥ ৭৮ ॥| 

সাংসারিক স্বখে আসক্ত ম্ে-ব্যক্তি বলে "আমি ব্রন্মজ্ঞ' সে শান্্রবিহিত 

কর্ম এবং ব্রহ্ম উভয় থেকে ভ্রষ্ট। অন্ত্যজকে যেমন বর্জন করা হয় তেমনি 

এরকম লোককে বর্জন করতে হবে । ৭৮ 

গৃহারণ্যসমা লোকে গতত্রীড়া দিগম্বরা2 | 

চরন্তি গর্দভাদ্যাশ্চ যোগিন স্তেও ভবস্তি কিম ।। ৭৯।। 

যোগীনন্তে ভবন্তি কিম্্-_-তারা কি যোগী হয়ে যায়? শ্লোক ৭৯ থেকে 

শ্লোক ৮৫ পর্যন্ত যোগীদের নানা অবস্থার কথা এবং বাহা ধর্সানুষ্ঠানের 
কথা উল্লেখ করে ধর্স সম্বন্ধে এই ধর্নের প্রশ্ন করা হয়েছে এবং পরিহাস ছলে 

কতকগুলি প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি নির্দেশ করা হয়েছে । 

গর্দভাদির কাছে গৃহ ও অরণ্য সমান, তারা লঙ্জাযুক্ত এবং দিগন্বর হয়ে 
ঘুরে বেড়ায় । সেইজন্য তারা যোগী হয়ে যায় কি? (তাৎপর্য__অমনি 
বাহাচরণের দ্বারা কেউ যোগী হয় না )। ৭৯ 

মুদ্ভস্মত্রক্ষণাদ্দেবি মৃক্তাঃ স্যুর্যদি মীনবা2। 
সদ্ভস্মবাঁসিনো৷ গ্রাম্যাঃ কিন্ত মুক্তা ভবস্তি হি ॥ ৮০ ॥ 

গায়ে মাটি এবং ভস্ম মাখলেই যদি মানুষেরা সব মুক্ত হয় তা হলে যে-সৰ 

গেঁয়ো লোক ছাই-মাটির মধ্যেই থাকে তারা কি মুক্ত হয়ে যায় ? 
তৃণপর্ণোদকাহার1$ সততংঃ বনবাসিনঃ। 

হরিণাদিম্বগা দেবি যোগিনএস্তে ভবন্তি কিম্।। ৮১ ॥। 

দেবী, হরিণাদি পশু সতত বনে বাস করে এবং ঘাস পাত ও জল মান 

খায় । তাই বলে তারা কি যোগী হয়ে যায়ঃ ৮১ 

রগ, ধনার্জনোপবৃক্তান্তে £ ত1 বি গ,_৩, এ। 
রগ, লুৰ-ধা ; তা বি গ+_ঙ, লুৰধা। 
রগ, বিবিক্তান্তে ; তা বি গ»_-ঙ, বিবিক্তান্তে ।« 

তা বিগ, গ, চরস্তি। 

ত। বি গ,-_গ, ও, তাপস £ র গ, তাপসা। চি 6টি ও 4 ৪ 



২০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ রর ৃ 

আজন্মমরণান্তঞ্চ গঙ্গাদিতটিনীস্থিতাঃ১ । 

মণ্তুকংমংস্যপ্রমুখা ব্রতিনস্তে ভবস্তি কিম্ | ৮২।। 

মাছ ব্যাঙ প্রভৃতি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গাদি নদীতে বাস করে । তাই 
বলে তার! কি ব্রতশীল তপস্থী হয়ে যায় £ ৮২ 

বদন্তি হৃদয়ানন্দং পঠস্তি শুকসারিক12। 

জনানাং৩ পুরতে। দেবি বিৰুধাঃ কিং ভবস্তি হি ।॥ ৮৩ ॥। 

দেবী, শুকসারি লোকের সামনে (গ্্রোকাদি ) পড়ে, হৃদয়ানন্দকর কথা 
বলে। তাই বলে তারা কি পণ্ডিত হয়ে যায় ঃ ৮৩ 

পাঁরাবতাঃ শিলাহরাঃ পরমেশ্বরি চাতফা2। 

ন পিবস্তি মহীতোয়ং যোগিনস্তে ভবন্তি কিম্।। ৮৪ 

পরমেশ্বরী, ধান কাটার মাঠে ঝড়তিপড়তি যা থাকে পায়রারা তাই খায়, 

চাঁতকের ভূমিস্থ অর্থাৎ নদী প্রভৃতির জল খায় না। তাই বলে তারা কি যোগী 
হয়ে যায় £ ৮৪ ২ 

শীতবাতাতপসহ! ভক্ষাঁভক্ষ্যসমাঃ৪ প্রিয়ে। 

তিষ্ঠন্তি শুকরাদ্যাশ্চ যোগিনন্তে ভবন্তি কিম্।। ৮৫ || 

প্রিষ্পে, শুকরাদি শীতের হাওয়া ও রোদ অর্থাৎ ঠাণ্ডা গরম সহ্য করে এবং 

নিবিচাঁরে ভক্ষ্যাভক্ষ্য সব খায় । তাই বলে তার] কি যোগী হয়ে যায়? ৮৫ 

তল্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকবঞ্চনকারকমৃৎ । * 
মোক্ষস্য কাঁরণং সাক্ষাতৃত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি ॥ ৮৬ ॥ 

তত্বজ্ঞান--আত্জ্ঞান বা ব্রন্গাজ্ঞান | মোক্ষষ্যকারণং--মোক্ষের কারণ । 

আত্মসম্বিদের উদয় হলে অর্থাং আত্মস্বরূপের যথাতত্ব জ্ঞান লাভ হলে জীবের 

যে-অবস্থা হয় তাকেই বলে মোক্ষ। সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞান অর্থ আত্মস্বরূপের 
উপলদ্ধি বা আত্মসন্থিদের উদয় । কাজেই এখানে কারণ আর কার্য অভিন্ন 
(দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৮০, ৪২৫)। ? 

গু 

তা বি গ,_-ক, খ, ঘ, গঙ্গ'তীরং সমাশ্রিতা ; এগ, গঙ্জানীরং । 

তা বি গ»_গ, মও্,কমৎ্হকুভীরাঃ £ &,_উ, মাতঙ্গ ; র গ, মাতঙ্গ। 
তা বি গ,_উ, তত্রৈব, রগ, তত্রৈব ৷ 

রগ, জম্ৰালা শ্বাশয়াঃ, তা বি গ,_ঙ, জম্বালাশ্মশয়াঠ। 

তা বি গ,-ক, শাতবাতাতপস্তপ্মাদিত্যাদিরগ্তকারকম্ ; এ, ঙ লোক 
রঞ্জনকারকম্ ; রগ, লেঁফরঞ্জনকারণম্। 

কি 69. 6 /9 ৮ 



& ) প্রথম উল্লাসঃ ৯২১ 
& 

কুলেশ্বরী, সেইজন্য এইসব কর্ম (ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠান, যোগীর বাহ ক্রিয়াকর্ম ) 
মানুষকে প্রতারিত করে । সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ। "৮৬ 

ষড়দর্শনমহাকৃপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে । 

পরমার্থং১ন জানস্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতা2 ॥ ৮৭ ॥। 

ষড়দর্শন-_সাংখ্য, পাতর্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমীংসা এবং উত্তর- 

মীমাংসা বা বেদান্ত । | 

পাশ-_-শৈব-শাক্ত শাস্ত্রে রড শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 

শৈবশাস্ত্র অনুসারে জীবনুক্তদের বাদ দিয়ে চেতনাবান্ আর সবাই পশু । 
ত্রক্মা থেকে আরম্ভ করে তির্যগ পধন্ত সব জীবই পশু । উক্ত শাস্ত্রে বল৷ 

হয়েছে, পুরুষ পশু আর প্রকৃতি পাশ । পাঁশবদ্ধ পুরুষ পশু । পুরুষ আত্মা, 

প্রকৃতি মারা । মায়ারত আত! পুরুষ বা পশু । সহজ করে বলা যায়, পাশবদ্ধ 

জীব পশ্ড। পাশমুক্ত জীব শিব। 
রত 

শাক্তশান্র অনুসারে পশুভাবাপন্ন সাধক পশু | এই পশু পাশবদ্ধ জীব। 

এখানেও পাশবদ্ধ জীব পশু, পাঁশমুক্ত জীব সদাশিব (পাশবদ্ধঃ স্মৃতো জীবঃ 
পাশযুক্তঃ সদাশিবঃ_কুলার্ণবতন্ত্র ৯৪২)। 

শৈব শাস্ত্রে পাঁশ শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে লক্ষ্য কর! যায় । যথা-_মল, 

কর্ম, ম্কায়া এই তিন প্রকারের পাশ । আবার মল, কর্ম, মায়া এবং রোধশক্তি 

এই চার পাশের কথাও পাওয়া যায়। | 
মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ এই ষট্ কঞ্চুককে পাশ বল হয়। 

মায়াকে বাদ দিয়ে পঞ্চকঞ্চক । তাও পাশ । 
অবিদ্যা, অস্মিতা, বাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পঞ্চরলেশকেও পাশ 

বলা হয় ( এ*সন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা-_দ্রঃ শা. ভা, শ* শৈবদর্শন অধ্যায় )।' 

*» শাক্ততন্ত্রে ঘৃণা, লঙ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুসা, কুল, শীল আর জাতি 

সাধারণতঃ এই অই্পাশের কথ পাওয়া যায়। তবে কোথাও কোথাও 

বাহান্ন বা বাষট্রি পাশেরও উল্লেখ আছে । শৈবমতের পঞ্চরেশকে শাক্ত 

মতেও পাশ বলা হয়েছে । উক্ত পঞ্চর্লেশকে তম, মোহ, মহামোহ, তামিজ্র 

এবং অন্ধতামিত্রও বল! হয়। তমের ভেদ আট, মোহের আট, মহামোহের 

দশ, তামিত্রের আট এবং মহাতামিস্রের আঠার, সব মিলিয়ে মোট পাশ 

সংখ্যা হয় বাহান্ন। কোনো কোনো মতে তামিত্রেরও আঠার ভেদ 

১ তা বিগ” _-খ, পরাত্মানং। 
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স্বীকার করা হয় । তাহলে পাশ সংখ্য। হয় বাষট্রি (দ্রঃ'শা ভা শ, ১ম সং, 

পৃঃ 89৬) « 

প্রিয়ে, পশুরা ষড়্দনর্শনরূপ মহাঁকৃপে নিপতিত। পশুপাশবদ্ধ এই 
ব্যক্তিরা পরমার্থ কি তা জানে না। ৮৭ : 

বেদশাস্ত্রার্ণবে ঘোরে তাড্যমানা১ ইতস্ততঃ । 
কালোম্রিগ্রাহগ্রস্তাশ্চ২ তিষ্ঠন্তি হি কৃতাকিকাঃ ॥ ৮৮ ॥ 

ঘোর বেদশান্ত্রসাগরে নিমঙ্জিত কুতাবকিিকর1 কালরূপ তরঙ্গ ও কুমীরের 
দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং এদিক্ থেকে ওদিকে তাড়িত হয়ে অবস্থান করছে । 

বেদাগমপুরাঁণজ্ঞঃ পরমার্থং৩ ন বেত্তি যঃ 
বিড়ম্ৰকস্য তষ্যাপি* তত সর্বং কাকভাষিতম্ ৫ |.৮৯ || 

ষে-ব্যক্তি বেদ আগম ও পুরাণে পারদর্শী কিন্ত পরমার্থ জানে না, সে. 
গ্রতারক । তাঁর সব বিদ্যা কাকের মতো কা-কা কর! ছাড়া আর কিছুই নয়। 

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি ঠিস্তাসমাকুলাঃ | 
পঠন্ত্যহনিশং দেবি পরতত্বপরাজ্মুখাঃ ॥ ৯০ | 

দেবী, পরতত্ববিমুখ ব্যক্তিরা এটি জ্ঞান এটি জ্ঞেয় এপ চিন্তা করতে করতে, 
দিনরাত বই পড়ে । ৯০ 

বাক্যঙ্চ্ছন্দোনিবন্ধেন কাব্যালক্কারশোভিনা" । 

চিন্তয়! দুঃখিতা মৃঢ়ান্তি্ঠত্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ || ৯১ ॥| “ 

কাব্যালঙ্কারশোভিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশিত ভাবন! দ্বারা অর্থাৎ কাব্য 

পা করে তার ভাবের দ্বারা মুঢ় ব্যক্তির! দুঃখিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে । ৯১ 

অন্যথা! পরমং তত্বং৮ জন র্রিশ্যান্তি চান্যথা । 

অন্যথা শান্ত্রসভাবে।৯ ব্যাখ্যাং কুর্বস্তি চাহ্যথা! || ৯২ || ৃ 

১ র গ, বেদার্থমপরিজ্ঞায় দহামানাঃ £ তা বি গ”_ক, খ, ঈড্যমানা £ তা বি গ,_-গঃ 

গ্র1 দহ্যমানাঃ | 

২ তা বিগ, ক, গ, ঘ, ঙ, কালোমিণা গ্রহগ্রস্তঃ ; র গ, কাঁলোমিণা গ্রহ্গ্রস্তা । 

৩ তা বিগ, -ক, খ, ঘ, পরাস্ায়ং। . ৪ তা! বিগ”__বিন্মুত্রঞ্চ ততম্তত্মাথ। 

৫ তা বি গ”-.ক, খ, গ, ঘ, ভোজেনং। ৬ রগ,কাব্যঃ তাবিগ”-উ,কাবা। 

৭ রগ, শোভিতাঃ; তা বিগ,”-ঙ, শোভিতাঃ ৷ 

তা বিগ, -খ, ঘ, রং ভাবং। ৯ তাবিগ” খ, সম্ভাবো। ্ 
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পরমতত্ব এক রকম আর লোকেরা জানে অন্যরকম। শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ 
এক আর এরা তার ব্যাখ্যা করে অন্যরকম । ৯২ 

কথয়স্ত্যন্মনীভাবংই স্বয়ং নানুভবন্তি হি।. 
অহঙ্কারহতাঃ কেচিদ্পদেশবিবজিতাঃ২ || ৯৩ || 

উন্মনীভার-_ত্রিপ্ুরোপনিষদে বলা হয়েছে বাহ্বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ 
করে মন হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হলে উন্মনীভাব হয় আর এইভাবে পরমপদ লাভ 
হয় (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫ )। 

উপদেশবঞ্জিত অর্থাৎ গুরুর উপদেশ লাভ করেনি এরকম অহংকারা'ভিভূত 
ব্যক্তিরা উন্মনীভাবের কথা! বলে কিন্তু নিজেরা তা অনুভব করে না । ৯৩ 

পঠস্তি বেদশাস্ত্রাণি বিবদস্তি পরস্পরম্। 

নজানস্তি পরং তত্বং দর্কা পাঁকরসং যথা ॥। ৯৪ ॥ 

এর! বেদশান্্রসমূহ পাঠ করে, পরস্পর বিবাদ করে কিন্ত পরতত্ব জানে 
না; যেমন হাত। পায় না পাঁক-কন্তী জিনিসের স্বাদ । ১৪ 

শিরে। বহতি পুষ্পানি গন্ধং জানাতি নাসিক |: 
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি দুর্লভো ভাববেদকঃ ॥ ৯৫ ॥ 

ফুল থাকে মাথায় আর গন্ধ পায় নাক। বেদশান্ত্র অনেকে পড়ে কিন্ত 
তার মর্ম গ্রহণ করতে পারে এমন মানুষ দূর্লভ । ৯৫ 

র্ তত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা যুঢঃ শান্ত্রেষু যুজ্যতে৩। 

এ গোঁপঃ কক্ষগতং ছাগং কৃপে পশ্যতি দুর্মতি || ৯৬ ॥। 
আত্মস্থ তত্ব অর্থাং আত্মতত্ব না জেনে মৃঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রে মনোনিবেশ 

করে। এ কি রকম-_না, বোকা ছণগল-রাখাল যেমন কাখে-করা ছাগল 
কুয়োর মধ্যে পড়েছে কিনা দেখতে যায় । ৯৬ 

* সংসারমোহনাশায়*ৎ শাবদবোধে! ন হি ক্ষমঃ। 

* ন নিবর্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবার্তয়1৫ ॥ ৯৭ ॥ 
শাবদবোধ$- শবজ্ঞান। একে পরোক্ষজ্ঞানও বলা হয়। এদ্বারা 

মোহনাশ হয় না, এটি মোক্ষের কারণ নয়। মোক্ষের কারণ অপরোক্ষ ব্রন্মজ্ঞান ৷ 

তা বিগ, -খ, কথং যাস্ত্যম্মনীভাবং। 

ত1 বি গ,_-ক, খ, উপদেশাদিবর্জিতাঃ | 

তা বিগ” খ,্ধৃত পাঠঃ £ তা বি গ, হাতি ; রগ, মুহ্াতি। 
রগ, মাত্র * তা বিগ” উ, মান্র। ০৪ 

র গ, দীপশিখয়! ; তা বি গ,-_-ও, দীপশিখয়া। হন 99০ €& 4 ৬৮ 
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“আপ্তবাক্য, শান্ত্রপাঠ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা! যে জ্ঞান হয় তাহার নাম 
পরোক্ষজ্ঞান, জার ইন্্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অপরোক্ষ বা 
বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ।” অপরোক্ষ জ্ঞানকে পরজ্ঞান বা পরম জ্ঞানও বলা হয়। 

সদ্গুরুর উপদেশে সাধকের চিতে এই জ্ঞানের উদয় হয়। সিদ্ধযোগীর দর্শনাদি 
দ্বারাও এই জ্ঞানের উদয় হতে পারে (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৮১-৮২, 

৩৫৪-৩৫৫) | 

যেমন প্রদীপের কথাবাতা দ্বারা অন্ধক্ুর দূর হয় না তেমনি শাবজ্ঞান 

সংসারমোহ নাশ করতে পারে না। ৯৭ 

প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনম্ অন্ধস্যাদশদর্শনম্১। 

দেবি প্রজ্ঞাবতঃ শান্ত্রং তত্বজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ৯৮ ॥| 

দেবী, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শান্ত্রপাঠ অন্ধের দর্পণে মুখ দেখার মতো আর 
প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির শান্ত্রপাঠ তত্বজ্ঞানের কারণম্বরূপ । ৯৮ 

_ অগ্রতঃ পুষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্য়োরপি কেচন। 

তত্বমীদৃক তাদৃগিতি বিবদন্তি পরস্পরম্। 

সছিদ্যাদানশৃরাদ্যৈগুৈবিখ্যাতমানবাঃ || ৯৯ ॥ 
যেসব লোকের সদ্বিদ্যাদাননৈপ্ুণ্যাদি গুণের জন্য খ্যাতি আছে তারাও 

কেউ কেউ তত্বকে সামনের দিক্ থেকে, কেউ কেউ পিছনের দিক্ থেকে 

আবার কেউ কেউ ছই পাশের থেকে দেখে বলতে থাকে তত্ব এই রকমূ, তত্ব 

এরকম, আর পরস্পর বিবাদ করে । ৯৯ 

ঈদৃশস্তাদ্বশশ্চেতি দুরস্থঃ কথ্যতে জনৈঃ২ । 

প্রত্যক্ষগ্রহণং নান্তি বার্তয়1ত গ্রহণং কুতঃ৪ । 
এবং যে শান্ত্রপম্মঢান্তে দূরস্থা ন সংশয় 21| ১০০ ।। 

তত্ব এই প্রকার, তত্ব এ প্রকার, তত্ব দূরে, লোকেরা এই সব কথা বলে। 

যেখানে প্রত্যক্ষ তত্বোপলন্ধি নেই সেখানে শুধু কথ দ্বারা তত্বলাভ হবে কেমন 

করে। এরকম যার। শুধু তত্বকথ নিয়ে থাকে সেই শান্ত্রবিমুঢ়ু ব্যক্তিরা তত্ব 

থেকে অনেক দূরে থাকে-_ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ১০০ 
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্বতঃ শ্রোতুমিচ্ছতি । 
দেবি বর্ষসহস্রায়ুঃ« শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি | ১০১ ॥ 

১ রগ, পঠতোহঙ্ব্যাদর্শনং যথা ॥ তা বি গ, ক, খ, ঘ, ও, দর্শনং যখ]1 | 

২ রগন,-স্ব শ্লোকার্ধ;ঃ তাবি গ,_খ১- শ্লোকার্ধ। 

৩ তাবিগ, ঘ, পরো । ৪ রগ প্রিয়েঃ তাবিগ” গ,ঙ, প্রিয়ে। 
৫ তারি গ, _ক, গ, উ, সহপৈস্ত। 
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দেবি, যে ব্যক্তি শাস্ত্রের কাছে এইটি জ্ঞান, এইটি জ্ঞেয় সর্বপ্রকারে তাই 

শুনতে চায় তার যদি হাজার বছর পরমায়ু হয় তরু সে শাস্ত্রের অন্ত পাবে 
না। ১০১ 

বেদাদ্য,১নেকশাস্ত্রীণি স্বল্লায়ুবি্নকোটয়ও। 
তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ ক্ষীরং হংস ইবাস্তসঃ২ || ১০২ ॥ 

বেদাদি শাস্ত্র অনেক, মানুষের আয়ু স্বল্প আবার বিদ্বও অসংখ্য । 

অতএব, হাস যেমন জলমেশা!না দুধ থেকে জল বাদ দিয়ে দুধ খায় তেমনি 

শাস্ত্রে অসারভাগ পরিত্যাগ করে সারভাগ গ্রহণ করতে হবে । ১০২ 

অভ্যস্য সবশান্ত্রাণি তত্বং জ্ঞাত্বা হি ৰুদ্ধিমান্। 

পলালমিব ধান্যার্থী সর্বশান্ত্রং পরিত্যজেৎ || ১০৩ ॥ 

যে ধান চায় সে যেমন ধান ঝেড়ে নিয়ে পোয়াল ফেলে দেয় তেমনি 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি সব শাস্ত্রের চর্চা করে তত্ব গ্রহণ করবে এবং তারপর সর্বশাস্ত্ 
পরিত্যাগ করবে। ॥ 

যথাম্বতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়ৌজনম্। 

তত্বজ্ঞফ্য তথা দেবি ন শান্ত্রেণ প্রয়োজনম্ || ১০৪ ॥ 

দেবী, যে অম্বত পান করে তৃপ্ত হয়েছে তার যেমন আর আহারের 
: প্রয়োজন নেই তেমনি যে তত্বজ্ঞান লাভ করেছে তার আর শাস্ত্রের প্রয়োজন 
নেই। ১০৪ 

ন বেদাধ্যয়নান্মৃক্তিন্ন শান্ত্রপঠনীদপি। 
জ্ঞানাদেব হি মুক্তি স্যান্নান্থা বীরবন্দিতে ॥ ১০৫ ॥ 

বীরবন্দিতে--ওগো বীরসাধকবন্দিত । বীর শব্দ এখানে পারিভাষিক 

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । বীর অর্থ বীরভাবাশ্রিত সাধক । তবে বীর শব্দের 

প্রচলিত ,অর্থেও বীরভাবাশ্রিত সাধক বীর । “যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ 

এ অম্বতহ্রদের কণিকামাত্র আম্বাদন পাইয়া, বীরের মত অবিদ্যারজ্জবচ্ছেদনে 
কৃতপ্রযত্ব হইয়1 অস্বতহদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর |” 

বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিতাসাধনা, শবসাধন! প্রভৃতি যে-সব সাধনা 

আছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে-সব সাধনা 

সম্ভবপরই নয়। এইজন্যও এইসব সাধনায় প্রবৃত সাধককে বার বল। হয় (ভ্রঃ 

শা! ভাশ, ১ম সং, পৃঃ ৪$১)। ৩ 

১ তা বিগ, _-গ? বিদস্ত্য । 

২ রগ, ইবাস্তসি। 



সী 

তি 

২৬ ৪ কুলার্ণবতত্ত্রম্ ] ॥ 

ন বেদাঃ ১ কারণং মৃজের্দর্শনানি ন কারণম্ । 
তৈব সর্বশাস্ত্রাণিং জ্ঞানমেব হি কারণম্ | ১০৬ || 

বেদ মুক্তির কারণ নয়, দর্শনগুলিও নয়, তেমনি অন্য সব শান্ত্রও নয় । 
একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ । ১০৬ 

মুক্তির গুরুবাগেকা৩ বিদ্যাঃ সর্বা বিড়ম্ৰকাঃ। 
কাষ্ঠভারশ্রমাদস্মাদেকংঃ সঞ্জীবনং পরম্ ॥ ১০৭ ॥ 

শুরু-_তন্দ্রশান্ত্র গুরুমূলক । গুরু ছাড়া চন্ত্রে কোনোরূপ অধিকাঁরই হয়: 
না। তত্দ্রশান্ত্র গুরুর মহিম1 কীর্ভনে মুখর । যেমন গুরুতন্ত্রে বল হয়েছে 
“গুরুর অধিক শাস্ত্র নাই, গুরুর অধিক তপ নাই, গুরুর অধিক মন্ত্র নাই, গুরুর 
অধিক ফল নাই । গুরুর অধিক দেবী নাই, গুরুর অধিক শিব নাই, গুরুর 

অধিক মৃত্তি নাই, গুরুর অধিক জপ নাই” । রুদ্রধামলের মতে সমস্ত জগৎ 
গুরুমুলক, সমস্ত তপস্যা গুরুমূলক । গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র সং শিষ্য মোক্ষলাভ 

করেন । গুরু বলতে দীক্ষাগুরু 1 দীক্ষাগ্ডরু কেমন হবেন সে সন্বন্ধেও তন্ত্রশান্ত্রে 

বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

গুরু শব্দের নান! ব্যাখ্যাও তন্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন তন্ত্রার্ণবের মতে 

গকার সিদ্ধিদণায়ক, রেফ- অর্থাৎ র পাপের দাহক এবং উকার শিব । এই. 

ব্রিতয়াত্মক আচার্য গুরু । অর্থাৎ যে শিবস্বর্ূপ আচার্য শিষ্যের পাপ দগ্ধ করেন 

এবং তাকে সিদ্ধি প্রদান করেন তিনি গুরু । ৃ 

কুলার্ণবতন্ত্রের অভিমত--গু শবের অর্থ অন্ধকার, রু অর্থ তার নিরোধক ॥ 

কাজেই গুরু শব্দের অর্থ অন্ধকারনাশক ॥ অর্থাং যিনি অজ্ঞানান্বকার নাশ 
করেন তিনি গুরু (গুরু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শা. ভা. শ, ১ম সং, পৃহ. 

৭২৭-_৭৬৪)। 

একমাত্র গুরুবাক্যই মুক্তি দেয়। (গুরুপদেশহীন ) সব বিদ্যা বঞ্চনা 

করে। (নিক্ষল! বিদ্যার ) কাষ্ঠভার বহনের পরিশ্রম থেকে € গুরুবাক্যই )। 

জীবনদায়ক অস্বত পরম একের কথা বলে অব্যাহতি দেয় । ১০৭ 

অদ্বৈতস্ত শিবেনোক্তং ক্রিয়ায়াস৫বিবজিতম | 

গুরুবক্তেণ লভ্যতে নান্যথা্গমকোটিভি2 ॥॥ ১০৮ ॥ 

রগ,স্ধত পাঠঃ তা বি গ, নাশ্রমাঃ। 
তা বিগ,_-গ, জ্ঞানিনো জ্ঞানমাশ্র্ধ্যং 
তাবিগ, ক, গুকরুভাটৈক! ; এ,-খ, তত্বভাবৈক]।। 
তা বি গ,__খ, কাষ্ঠাদিকারণং যত্মাৎ। 
রগক্রিয়ায়াম। ** 
চ. গীঃ নাধীতা ] তা! বি গঃ--ঙ, নাধীত! 1 € চি 6 6 49 ৯ 



ত প্রথম উল্লাস? রি & ২৭ 

আগম-_তন্ত্রশাত্তরের একটি বিভাগ । বিশ্বসারতত্ত্রের মতে সৃষ্টি প্রলয়, 

দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্কর্মসাধন এবং 
চতুধিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগম বলেন । 

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে_-আচার বধিত হয়েছে বলে, যথাবিধি 
দিব্যগতি প্রাপ্তির উপায় এবং মহাঁন্ আত্মতত্ব কথিত হয়েছে বলে আগম 

বল! হয়। ৰ 

আবার রুদ্রযামলের ব্যাখ্যা_শিবমুখ থেকে আগত, গিরিজামুখে গত 
এবং বাসুদেবের সম্মত, এইজন্য আগম বলা হয়। আগতম গতম এবং মতম 

এই তিন শব্দের আদ্ুক্ষর নিয়ে আগম শব্দ গঠিত। আগম শবের অন্য 
ব্যাখ্যা--মহেশ্বর থেকে আরম্ত করে গুরুপরম্পরায় আগত শান্তর আগম 

( এ সম্বন্ধে মূল তন্ত্রবচন ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ; শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭, ২৬২ )। 

গুরুবক্তেণ লভ্যতে-গুরুমুখে লাভ করা যায় অর্থাৎ অদ্বৈততত্ব গুরুর 

উপদেশেই লভ্য । অনুরূপ অভিমত উপনিষদেও ব্যক্ত হয়েছে । বলা হয়েছে 

ব্ন্মবিদ্ গুরুর কাছেই ব্রক্মবিদ্য। গ্লাভ করতে হয়। যে-গুরু স্বয়ং ব্রক্মবিদ নন 
তার উপদেশে ত্রন্গজ্বান হয় না (ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো 
ৰহুধা চিন্ত্যমাঁনঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হতক্যমণ্রপ্রমাণাং |. 
কঠোপনিষং ১/২।৮)। ্ 

ক্রিয়ায়াসবিবঞজ্িতম_ ক্রিয়াকর্মীদি আয়াসবজিত । অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত 

ক্রিক্লীকম্াদি প্রচেষ্টার দ্বারা অদ্বৈততত্ব বা'. ব্রন্গজ্ঞান লাভ হয় না। এটি 

সাধকের শুদ্ধচিত্তে উদ্ভাসিত হয়। এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হয়েছে 

উপনিষদেও--“নায়মাত্রা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন ৰনুনা শ্বাতেন। 

যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আতা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।__এই আত্ম! 
( আত্মা ব্রক্গ, ব্রক্ম অদ্বৈততত্ত বা ত্রন্গজ্ঞান ) প্রবচনের দ্বারা লভ্য নয়, .মেধা 

দ্বারা নয়, বহু শান্তর শ্রবণের দ্বারাও নয় । যাকেই ইনি অনুগ্রহ করেন তিনিই 

একে লাভ করেন, তারই কাছে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন । 

শিবপ্রোক্ত অছ্বৈততত্ব ক্রিয়াকর্ন এবং আয়াস-বিরহিত। একমাত্র গুরুমুখে 
তা লভ্য; অন্য উপায়ে নয়, কোটি আগম পাঠেও নয় । ১০৮ 

আগমোখং বিবেকোখং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে। 

শৰ্দব,ন্লাগমময়ং পরং ৰক্মবিবেকজম্ ॥| ১০৯ ॥| 

জ্ঞানং__এখানে জ্ঞান অর্থ জ্ঞানরূপ ব্রন্দ, ব্রন্মজ্ঞানু। শৰ্দবন্দাগমময়ং__. 
আগমোড়ৃত শবব্রন্ বা ব্রন্মাবিষয়ক শবজ্ঞান। 



২৮ « কুলার্ণবতন্ত্রম্ ৰ 

বিবেকজম্--বিবেকোড্ভুত। বিবেক অর্থ নিত্যানিত্যবস্তবিচার বোধ । 

নিত্যানিত্যবস্ত বিচারের ফলে নিত্যবিষয়ক যে-বোধ জন্মে তাহাই বিবেকোত্ূত 
জ্ঞাঁন। 

দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়। এক আগমোড্ৃত, অপর বিবেকোভূত। 

আগমোডুত জ্ঞান শবত্রন্ম আর বিবেকোত্তৃত জ্ঞান পরক্রন্ম । ১০৯ 

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাঁপরে । 

মম তত্বং ন জানস্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিরিজিতম্ || ১১০ । 

দ্বৈতাছৈতবিবঞ্জিতমূ-_-দ্বৈতও নয়, অছৈতও নয় । তান্ত্রিক সাধকর। পরমতত্ব 
নিয়ে বিচারের পক্ষপাতী নন। তাদের লক্ষ্য ব্রন্মোপঙদ্ধি । এটি হলে ত্রন্গ 

সম্বন্ধে দ্বৈত অছ্বৈতৈর কোনে! কথাই উঠে না। দ্বৈত অছৈতের বিচার করে 

মন এবং বুদ্ধি | এই উভয়ই তখন তন্ময় অর্থাৎ পরমতত্বে লীন। কাজেই 

সেক্ষেত্রে আর ছ্বৈতাদ্বৈত নেই। 

কেউ অদ্বৈতৈর অভিলাষী, কেউ কেউ ছৈতের । দ্বৈতাছৈত-বিবজিত 

আমার তত্ব এরা জানে না । ১১০ 

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নিমনমেতি চ। 

মমেতি বাঁধ্যতে১ জন্তন্ন মমেতি বিমুচ্যতে ॥ ১১১ ॥ 

মম- আমার । আমি, আমার এরূপ অহংকার । আমি কতা, ভোক্তা ; 

আমার স্ত্রী পুত্র বাড়ী ঘর খ্যাঁতি প্রতিপত্তি ইত্যাদি চিন্তা এই মম শব্দের 

দ্বারা সূচিত। নির্মম-- আমার নয়। আমি, আমার এরূপ অহংকারের 

অভাব । 

মম ( আমার ) এবং নি-মম ( আমার নয় ) এই ছুইটি পদ বন্ধন এবং মোক্ষ 
সূচিত করে । “মম' জীবকে বদ্ধ করে আর নি-মম'-তাকে মুক্ত করে । ১১১ 

তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় বিদ্যা সা যা বিমুচ্যতে২। 5 
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্! শিল্পনৈপুণ্যম্ 11 ১১২ ॥ 

বিদ্যা-_তত্বজ্ঞান, ব্রন্মসাক্ষাৎকার, ব্রন্মজ্ঞান । ( বিদ্যাঁৰ, ক্মজ্ঞান-লক্ষণ]। 

দুর্গাসপ্তশতী, ১৪৪ শ্লোকের চতুর্ধরী টীকা )। ব্রল্গঙ্ঞানেই হয় যুক্তি (জ্ঞানং 

.মোক্ষৈককারণম্। কৌলোপনিষং, ৩)। উপনিষদে একে পরাবিদ্যাও বল। 
হয়েছে । 

১ তা বিগ,_ক,গ, ঘ, স্কাধতে ; এ-_খ, ৰ ধ্যতেঃ রগ, বধ্যতে। 
২ বর, গ, বিষুক্তয়ে । 



প্রথম উল্লাসঃ ২৯. 

গাচ্রা উন্াী তা-ই বিদ্যা যামুক্তি দেয়। অন্য কর্ম ক্লেশের 
হেতু । অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্য । ১১২ 

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবং সংসারবাসন! । 

যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্বকথ। কৃতঃ || ১১৩ ॥ 

যে পর্যন্ত কামাদির উত্তেজন৷ থাকে, যে পর্স্ত সংসারবাসনা থাকে আর 

থাকে ইন্দ্রিয়-চাপল্য সেই পর্ধস্ত তত্বকথা! কোথ। থেকে আসবে ? ১১৩ 

যাবৎ প্রযতুবেগোহস্তি১ যাবৎ সঙ্কলকলন! । 

যাঁবন্ন মনসঃ স্থর্যং তাবত্তত্বকথা কুতঃ || ১১৪ ॥ 
যে পর্ষস্ত প্রযত্রবেগ থাকে, যে পর্ষস্ত সঙ্কল্কল্পনা থাকে, যেপর্যস্ত মন স্থির 

না হয়, সে পর্যন্ত তত্বকথা কোথা থেকে আসবে ? ১১৪ 

যাবদ্দেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদস্তি হি। 

যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবতৃত্বকথা কৃতঃ || ১১৫ ॥ 

যে পন্ত দেহাঁভিমান থাকে, মমত্ববুদ্ধি থাঁকে, যে পর্ষস্ত গুরুকৃপা লাভ না 

হয় সে পর্যন্ত তত্বকথা কোথা! থে আসবে ? ১১৫ 
তাবত্তপো* ব্রতং তীর্থং জপহোমার্নাদিকম্ । 

বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্ৃত্বংও ন বিন্দতে || ১১৬ ।। 

যতদিন -তত্বোপলন্ধি না হয় ততদিন তপস্যা, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থগমন । 
বেদাগমাদিশান্ত্র অধ্যয়ন এ সবের প্রয়োজন । ১১৬ 

* তম্মাৎ সর্বপ্রযতেন সর্বাবস্থাস্ সর্বদা । 
রস তত্বনিষ্ঠো ভবেদেেবি যদীচ্ছেন্মোক্ষ*মাজনঃ 1১১৭ ॥ 

অতএব, দেবী, যে আপন মুক্তি চায় তাকে সর্বাবস্থায় সর্ব সর্ব প্রযত্ে 
তত্বনিষ্ঠ হতে হবে । ১১৭ 

ধর্সজ্ঞানসুপুষ্পস্য স্বর্গলোকঙ ফলম্য চ। 
*  তাপত্রয়াতিসন্তপ্তশ্ছায়াং মোক্ষ' তরোঃ শ্রয়েং || ১১৮ ।। 

তাঁপত্রয়- আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভোৌতিক-_এই ত্রিবিধ তাপ। 

রঃ গঃ রোগে! এ তা বি গ”--ঘ, উঃ রোগঃ 1 ৯ 

২ রগ»যাবৎঃ তা বি গ”_উ,* যাবৎ । 

৩ রগ, তাবত্ৃত্বকথ! কৃতঃ ঃ তা বি গ--ঙ, তাবত্তত্বকথ| কৃতঃ। 

৪ তা বিগ.__-খ, ঙ, সিদ্ধি। 

৫€ রগ, স্বপুষ্পন্ত £ তা বি গ--উ, স্বপুষ্পস্য । ৬ 

৬ রগ,স্বকুলোক্ত ঃ তা বি গ”_উ» স্বকুলে!ক। 

৭ রগ, কল্পঃ তাবি গ”_ঙ, কল। 



৩০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

মোক্ষরূপ বৃক্ষের সুন্দর ফুল ধর্ম ও জ্ঞান, ফল স্বর্গলোক। ত্রাপত্রয়জনিত 
আন্তি দ্বারা সন্তপ্ত ব্যক্তির এই বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় নেওয়া উচিত । ১১৮ 

ৰহুনাত্র কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্বতি। 
কৃলধর্মস্বতে১ মুক্তিনান্তি সত্যং ন সংশয়? || ১১৯ | 

কুলধর্ম-_ধীরা কুলকে পরম সত্তা মনে করেন এবং কুল ধাদের আরাধ্য 

তাদের ধম । কুল অর্থ (১) অনুত্তর ও অনুত্তরাঁর ষামলর্ূপ, (২) পরমা শজ্জি 
(কুল শবের অন্যান্য অর্থ, দ্রঃ শা ভাশ, পৃঃ ৩০১-৩০২ )। 

পার্বতী, বেশী কথা বলে কি হবে, শোন তোমাকে রহস্য বলি। কুলধর্ম 
'ছাঁড়া মুক্তি নেই একথ! নিঃসংশয় সত্য । ১১৯ ॥| 

তস্মাদ্বদামি তত্বস্তে বিজ্ঞায় শ্রীগুরোম্খাৎ২ । 
সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোরসংসারৰন্ধনাৎ ৩ ১২০ ॥ 

অতএব দেবা, তোমাকে তত্বকথা বলছি। শ্রীগুরুমুখে এই তত্ব জেনে নিয়ে 
জীব অনায়াসে ঘোর সংসারবন্ধন থেকে মৃক্ত হতে পারে 1 ১২০ 

ইতি তে কথিত কাচিজ্জীবজাঁতিঙস্থিতিঃ পরিয়ে । 
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥| ১২১ ॥ 

পরিয়ে, জীবজ্ঞানস্থিতি সংক্ষেপে তোমাকে কিছুটা বললাম । ওগে' কূলেশানী, 
আবার কি শুনতে চাঁও। ১২১ 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্ধমে সপাদলক্ষগ্রন্থে 
পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধাম্নায়তন্ত্রে জীবস্থিতিকথনং নাম প্রথম উল্লাসঃ ॥ ১।। 

সওয়ালক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষ দ্বার মহারহস্থয 
শ্ীকুলাণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডানতর্গত উদ্ধস্মায়তন্ত্রে জীবস্থিতি কথন নামক প্রথম 
উল্লাস সমাপ্ত । 

১ ভা বি গ,_-ঙ, কুলমার্গাদৃতে। 
২ রগ, অত্র গুবোম্বখাৎ। এ 

৩ ত1বি গ»”_-ক, খ, ঘ, ঘোরসংসারসাগরাৎ। 
৪ তা বিগ”_ক,খ, গ, জীবজ্ঞানহ্বিতিঃ। তা বি গ,-_খঘ, জীবজ্ঞানস্িতেঃ। 



দ্বিতীয় উল্লাসঃ 
শ্রীদের্যুবাচ, 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছাঁমি সবজীবদয়ানিধে । 

কুলধর্ম্তয়। দেব মৃচিতো ন প্রকাশিতঃ ॥ ১।। 

শ্রী দেবী বললেন, কুলেশ, সর্বজীবদয়ানিধি, হে দেব, তুমি কুলধর্মের উল্লেখ 
করেছ কিন্ত ব্যাখ্যা করে বলনি। আমি তার কথা শুনতে চাই । ১ 

তস্য ধর্মস্য মাহাত্ম্যং সবধর্মোত্তমস্য চ। 

উদ্ধায়ায়স্য মাহাত্ম্যং তন্মতং বদ মে প্রভো। 

বদ মে পরমেশান যদি তেহস্তি১ কৃপা ময়ি ॥ ২।। 

উদ্ধায়ায়স্য- উদ্ধায়ায়ের । আয়ায় শব্ের অর্থ বেদ, তন্ত্র, আগম। 

আবার আমায় অর্থ গুরুপরম্পরাগত উপদেশ বা পন্প্রদায়। এরূপ সম্প্রদায়- 

সম্মত এক এক শ্রেণীর তন্ত্রকেও আম্মায় বল! হয়। এখানে উ্ধাক্নায় সাধারণ- 

ভাবে একটি বিশেষ সম্প্রাদয় ও তাঁর তন্রকে বোঝাচ্ছে। 

সাধারণতঃ পীঁচটি আম্নায়ের কথা বল! হয়। শিবের পঞ্চমুখ থেকে 
'পঞ্চায়ায় উদ্ভূত হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে ৩৭) শিব বলেছেন, আমার পঞ্চমুখ 

থেকে পঞ্চায়ায় উদ্ভূত হয়েছে । পুর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এবং উধ্ব এই পঞ্চ 

'আয্মারকে মোক্ষমার্গ বলা হয় । 

শিবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান। 

সন্যোজাত পশ্চিমে, বামদেব উত্তরে, অঘোর দক্ষিণে, তৎপুরুষ পূর্বে এবং মধ্যে 

ঈশান । তা থেকে যথাক্রমে পশ্চিমায়ায় উত্তরায়ায়, দক্ষিণায়ায়, পুর্বাস্ায়, 

এবং উধ্বয়ায় উদ্ভূত হয়েছে (আম্নায় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শা ভা শ, 
১ম সং, পৃঃ ১০১১-১৪ )। 

হে পরমৈশান, হে প্রত, যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকে তা"হলে 

সেই সব্ধন্মোততম কুলধর্মের এবং উধ্বাম়ায়ের মাহাত্ম্য ও মত আমাকে 

বল। ২ 

শ্রীঈশ্বর উবাচ 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। 

তস্য শ্রবণমাত্রেপ যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেং ॥ ৩।। 

১. বগ,ঢাত্তি) তা বিগ, স,ঢাস্তি। 



৩২ কুলার্ণবতত্ত্রমূ . 

যোগিনীনাং__যোগিনীদের। এখানে যোগিনী অর্থ ধুগবতীর সখীরূপ 
আবরণ দেবতা । আবরণ দেবতা দেবীর সৃক্ষ্প মন্ত্রদপ আবৃত করে 

রাখেন । এইজন্য তাকে আবরণ দেবতা! বলা হয় । আবরণ দেবতা কোটি 

প্রকারের । তার মধ্যে প্রধান চৌষট্িটি । এ*দেরই চত্ুঃষ্টি যোগিনী বল হয়৷ 
রৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত ছর্গাপূজ। পদ্ধতিতে নযললিখিত চৌষট্টি যোগিনীর 
উল্লেখ আছে । যথা -নারায়ণী, গৌরী, শাকস্তরী, ভীম, রক্তদন্তিকা, ভ্রামরী, 

পার্বতী, দুর্গা, কাত্যায়নী, মহাদেবী, চগুঘন্টা, মহাবিদ্যা, মহাতপা, সাবিত্রী, 

ব্ল্লাবাদিনী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, রুদ্রাণী, কৃষ্ণপৃঙ্গলা, অগ্নিজ্বালা, রৌদ্রমুখী, 
কালরাত্রি, তপস্থিনী, মেঘস্বনা, সহত্রাক্ষী, বিঝু্মায়া, জলোদরী, মহোদরী, 

মুক্তকেশী, ঘোররূপা, মহাবলা, শ্রুতি, স্থতি, ধৃতি, তুর্টি, পুষ্টি, মেধা, বিদ্যা, 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, অস্বথিকা, যোগিনী, ডাঁকিনী, শাকিনী, হাঁরিণী, হাঁকিনী, 

লাকিনী, ত্রিদশেশ্বরী, মহাষী, সর্বমঙ্গলা, লজ্জা, কৌশিকী, ব্রঙ্মাণী, মাহেশ্বরী, 

কৌমারাী, বৈষ্তবী, এন্দ্রী, নারসিংহী, বারাহী, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বিশ্ুুমায়া, 
এবং মাতৃকা । ত 

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, আমাকে য1 জিজ্ঞাস! করলে তা বলছি, শোন । 

এটি শ্রবণমাত্র জীব যোগিনীদের প্রিয় হয় । ৩ 

ৰন্গবিস্ুগুহাঁদিভ্যো১ ন ময়া কথিতং প্রুরা২ । 
কথয়ামি তব স্লেহাং শৃণ্ুঘৈকাগ্রমানসা ৩ ॥ ৪ ॥| 

পূর্বে আমি ব্রক্গমা-বিঞ্ু-কাণ্তিকেয়াদিকে এটি বলি নি। তোমাকে ভালবাসি 
বলে বলছি । একাগ্রমনা হয়ে শোন | ৪8 

পারম্পধ্যত্রমায়াতং পঞ্চবক্তে সু সংস্থিতম্। 
অকথ্যং পারমার্থেন তথাপি কথয়ামি তে || & ॥ 

আমার পঞ্চমুখে সংস্থিত পরম্পরাক্রমে আগত কুলধর্ম যদিও পরমার্থতঃ 
প্রকাশ করা যায় না, তথাপি তোমাকে ত1 বলব । ৫ 

ত্বয়াপি গোপিতব্যং হি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। 

দেয়ং ভক্তায় শিষ্তায় অন্যথা পতনং ভবেং ॥ ৬॥। 

তোমাকেও এটি সযত্ে রক্ষা করতে হবে। যাকে তাকে এটি দেওয়া 

চলবে না। শুধু ভক্ত শিষ্তকে দিতে হবে। 55598 দেবে 

তার পতন হবে । ৬ 

১ রগ»-ধৃত পাঠঃ তা বিগ, ৰক্ষাবিষুগগুহাদীনাং ॥ এ,-_উ, গুহাদিভ্যঃ। 
২ রগ,প্রিয়েঃ তাবিগ”-উপ্রিয়ে। 
৩ তাবিগ,--ক, খ, গু একাগ্রচেতস। ) &,--৭, একাগ্রচেতনা ॥ র গ, একাগ্রচেতসা |. 
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সর্ধেভ্যশ্চোত্বমা বেদা বেদেভ্যে। বৈষ্কবং পরম । 

বৈষ্ণবাদৃত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমৃত্তমম্ || ৭ ১ 

বেদ15--এখানে বেদাচার। আচার শবটি তন্ত্রে পারিভাষিক অর্থে 

ব্যবহৃত হয়েছে । “সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দিষ্ট 
হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশান্ত্র সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম 
দিয়াছেন ।» 

সপ্ত আচার-_-বেদাঁচাঁর বৈষ্ণবাচাঁর শৈবাচাঁর দক্ষিণাচার বামাচার সিদ্ধান্তা- 
চার এবং কৌলাচার ৷ 

কুলার্ণবতন্ত্রমতে সাধনার প্রথম সোপান বেদাচার আর ক্রমোধর্বতা * 

অনুসারে সর্বোচ্চ সোপান কৌলাচার । 
“যে-আচারে সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিতে বিবৃত বিধিব্যবস্থা 

অনুসারে আরাধ্য দেবতার সকাম উপাসন! করেন তা-ই বেদাচার । 

বৈষঞ্ণবাচার--এই আচারপরায়ণ সাধক বেদাচারক্রমে নিয়মতৎপর হবেন । 

কতগুলে। বিশেষ বিধিনিষেধ ভাকে£মেনে চলতে হবে । তিনি বিঞ্ুর পুজা 
করবেন, সর্বকর্ম বিফ্ুকে সমর্পণ করবেন এবং সর্বদা! সমস্ত জগৎকে বিস্ময় 
ভাববেন । 

শৈবাচার-_-এই আচারে বেদাচারক্রমেই শিব ও শক্তির উপাসনা বিহিত । 

অধিকস্ত এতে পশুবলির বিধি আছে । শৈবাচারপরায়ণ সাধক সর্বকর্ে 

শিবভা্বন! করবেন ।” 

ক্ষিণাচার--“দক্ষিণামৃতি মুনি পুরাকালে এই আচারের আশ্রয় 

নিয়েছিলেন বলে একে বলা হয় দক্ষিণাচার |” তবে এর অন্যরকম ব্যাখ্যা 

আছে। “দক্ষিণ শবের অর্থ অনুকূল । এইজন্য, অনুকূল আচারকে দক্ষিণাচার 

বল! হয়। অনুকূল আচার অর্থ যেহআচারে পিতৃগ্রণ ও দেবতাদি অনুকূল অর্থাৎ 

প্রসন্ন হন, দেরী দক্ষিণা অর্থাৎ অনুকূল হন, সেই আচার ।” | 

এ “এই আচার বীর ও দিব্য ভাবের প্রথম প্রবর্তক । এই আচারেও বেদাচার 

অনুসারে পরমেশ্বরীর পুজা করতে হয় এবং রাত্রে বিজয়া সেবন কর অনন্যমনা 

হয়ে মন্ত্র জপ করতে হয়” | 

বেদাঁচার সব চেয়ে উত্তম । তা থেকে উত্তম বৈষ্ণবাচার । বৈষ্ণবাচাঁর 

থেকে উত্তম শৈবাচার । তা থেকে উত্তম দক্ষিণাচার | ৭ 

দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধার্তমুত্তমম্। 

সিদ্ধান্তাতৃত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন্তর্ণহি ॥ ৮ 
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বামং__বামাচার। তন্ত্শাস্ত্রবিশারদের বামাচারের ব্যাখ্যা করেছেন। 

একাধিক ব্যার্যা প্রচলিত । যেমন প্রশংস্য যোগীর নাম বাম। তার অবলদ্থিত 
আচার বামাচার | 

পাশুপতসৃত্রের (২১) ভাস্ভে কৌত্ডিণ্য বাম শব্দের অর্থ করেছেন লি | 
কাজেই, শ্রেষ্ঠ সাধকের যে-আচার তা-ই বাঁমাচার । 

. আবার বাম অর্থ বিপরীত! “জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত 

নিৰৃতি । সেই নিরৃত্তিমূলক সাধন! যে-আচারে বিহিত তা-ই বামাচার ।” 

- অন্য ব্যাখ্যা । “কুগ্ডলিনী জাগরিত হয়ে সহম্রারে উঠবার সময় মূলাধার 
হতে আরম্ভ করে প্রতিচক্রকে বামাবর্তে পরিবেষটন ও তঙচ্চক্রস্থ বর্ণসকলকে 

নিজাঙ্গে মিলিত করে নেন । সমাধির পর নামবার সময় প্রতিচক্রকে দক্ষিপাঁবতে 

পরিবেষ্টন করতে করতে নামেন। কুগুলিনীশক্তিকে এই বামাবর্তে পরিভ্রমণ 
করিয়ে সহত্রারে উঠিয়ে সমাধির শিক্ষা যে-আচার দেয় তা-ই বামাচার” 
(বামাচার সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যাখ্যা ও অলোচনা, দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, 

পৃঃ &৫৬৫-৬৭১)। | 

সিদ্ধান্তম্-__সিদ্ধান্তাগার। এই আচারের ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে “এই 

অবস্থায় উন্নীত সাধক ভোগ এবং ত্যাগের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করে এ 
সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন | এইজন্য এই আচারের 
নাম সিদ্ধান্তাচার |” 5 

“সিদ্ধান্তাচারে বামাচারের ক্রিয়াকম্ম সব করতে হয় । তবে এতে অন্তর্যযগের 
প্রাধান্য ; অন্তর্যাগের অঙ্গরূপে বহির্ধাগ করতে হয়। আত্মা নিত্যশুদ্ধ, 
সিদ্ধান্তাচাঁরী সাধক সবদ1 এই ভাবনা করেন ।” 

«এই আচারে সাধককে ভৈরববেশে থাকতে হয় ও সর্বদ1 রুদ্রক্ষমাল। 

অস্থিমীলাদি ধারণ করতে হয়। সাধনার এই অবস্থাতেই সাধকের ব্র্গানন্দ 

লাভ হয়। সিদ্ধান্তাচারী সাধকের দক্ষিণ-বাঁম ছুই দ্িকৃই দেখ] হয়ে গেছে। 

এই জময় তার মন স্থিরভাব ধারণ করে এবং তিনি কুলজ্ঞান ব' ব্রল্মর্জানের 

কাছাকাছি পৌছে যান।” 

কৌলং- কৌলাচার । কুল শব্দের উত্তর স্বার্থে ফ প্রত্যয় করে কৌল শব্দ 
নিষ্পন্ন ॥ এক্ষেত্রে কুল এবং কৌল একই অর্থে: ব্যবহৃত। সেইজন্য 

কৌলাচারকে কুলাচারও বলা হয় । 
কূল শব্দের বিভিন্তু অর্থ আছে। কুল অর্থ বংশ। ভাস্কররায় লিখেছেন, 

পরমশিব থেকে স্ব-গুরু পর্যন্ত বংশ কুল ( সৌন্দর্যলহরী, ১ম শ্লোকের টাকা)। 
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কুল ছু 'রকমের-__বিদ্যাগত আর জন্মগত । কুলগত আচার কৌলাচার । এখানে 
কুল বিদ্যাগত। 
আবার কুল অর্থ শক্তি । কুলার্ণবতন্ত্রেই (১৭।২৭) আছে, শিবকে অকুল আর 

শক্তিকে কুল বল! হয়। কুল ও অকুলের অনুসন্ধাননিপুণ অর্থাৎ শিবশক্তির 

সামরস্যানুসন্ধাননিপুণ সাধককে বলা হয় কৌলিক বা কৌল। কৌলের আচার 
কৌলাচার। 

মহানির্ববাণতন্ত্রে (৯৭-৯৮) বলা হয়েছে__-জীব প্রকৃতিতত্ব দিকৃ কাল 
আকাশ বায়ু তেজ অপ এবং ক্ষিতিকে বলা হয় কুল। জীবপ্রকৃত্যাদি এই সবের 
প্রতি ব্র্মরুদ্ধিতে নিধিকল্প যে-আচরণ তাই কুলাচার। এই কুলাচার ধর্মার্থমোক্ষ 
প্রদান করে। 

( কৌলাচার সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনা দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৬-৫৮৭ 7 
সপ্ত আচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৫৬০-৫৮৭ । ) 

দক্ষিণাচার থেকে উত্তম বাঠ়াচার। তা থেকে উত্তম সিদ্ধান্তাচার | 

সিদ্ধান্তাচার থেকে উত্তম কৌলাচার। কোৌলাচার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর 

কিছু নেই। ৮ 

গুহ্যাদ্ গুহাতরং দেবী, সারাং সারং পরাৎ পরম্। 

সাক্ষাৎ শিবপ্রদং ১ দেবী কর্ণাকণিগ্গতং ২ কুলম্ ॥॥ ৯॥ 
দেবী, কুল (এখানে কৌলচার ) গুহ থেকে গুহতর, উৎকৃষ্ট থেকে 

উৎকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর। কর্ণাকর্ণিগত অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরায় 
আগত এটি সাক্ষাৎ শিবপ্রদ ৷ ৯ 

মথিত্বা! জ্ঞানমস্থেন ও বেদাগমমহার্ণবম্ । 

সারভূতঃ * ময়া দেবী কুলধর্মঃ সমুদ্্ধৃতঃ || ১০ ॥| 
দেবী, বেদাগমরূপ মহাসমুদ্র জ্ঞানরূপ 'মন্থনদণ্ডের দ্বারা মন্থন করে আমি 

সারভূত কুলধর্ম উদ্ধার করেছি । ১০ 
র একতঃ সকল ধর্মাং যজ্ঞতীথব্রতাদয়ঃ। 

একতঃ কুলধর্সশ্চ ৬ তত্র ৭ কৌলোহধিকঃ প্রিয়ে।। ১১ ॥ 

তা বিগ, _কশ-্বূত পাঠ; তা বি গ,_উ, পরতরং ; রুগ, পরতরং। 
তা বি গ,__ক, গ, উ, কর্ণাকর্ণগগতং ; র গ, কর্ণাকর্ণগতম্। 
র গ,ধৃত পাঠ) তা বি গ, জ্ঞানদণ্ডেন। 

৪ তা রি গ,_খ,-্ধৃত পাঠঃ তা বিগ সরজ্ঞেন; তা বি গ,--গ, সারজ্ঞ'নং 
_ মহাদেবি) তা বি গ»_উ, সর্বজ্ধেন ) র গ, সর্বজ্ঞেন। 

৫ তা বিগ,_ঙ, কৃলধর্মাণি। ৩৩ 
৬ রগ, কৃলধর্মাণি। ৭ তা বি গ»--কঃ যতঃ। 

৫ // */ 



রা 

প্রিয়ে, একদিকে যদি যজ্ঞ তীর্থব্রতাদি সকল ধর্ম রা আর একদিকে 

থাকে কুলধর্স, তাহলে কৌল অর্থাৎ কুলধর্ম প্রবল হবে ! 
প্রবিশস্তি যথা নদ্যঃ সমুদ্রং খজুবক্রগাঁঃ। 
তখৈব বিবিধা ধর্সাঃ ৯ প্রবিষ্ট] কুলমেব হি ১২1 

খু ও বক্রপথগামী সব নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি বিবিধ 
ধর্ম কুলধর্্ে প্রবেশ করে । ১২ 

যথা হস্তিপদে লীনং সর্বপ্রাণিপদং ভবে । 

দর্শনাঁনি চ সর্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে || ১৩।। 

প্রিয়ে, যেমন হাতীর পায়ের ছাপে অন্য সব প্রাণীর পায়ের ছাপ লীন 

হয়ে যায় তেমনি সব দর্শন কুলমতে লীন হয়ে যায় । ১৩ 
যদা জাম্বৃনদাঁনাঞ্চ সদৃশং লৌহমস্তি চেং। 
তদ1 চ কুলধরসেণ সময়োইন্যঃ সমো ভবেং | ১৪ ॥। 

সময়মত, শান্ত্রপদ্ধতি, আচার । তত্ত্রে অবশ্য সময় শব্দ অন্য অর্থেও 

ব্যবহৃত হয়েছে । শক্তির সাম্যপ্রাপ্ত শিবর্চে বলা হয় সময়। কুলশাস্ত্র নির্দিষ্ট 
বিধিনিষেধকেও সময় বলা হয় । সময়াচার বলে একটি আচারেরও বিবরণ 

তন্ত্রে আছে । (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৫)। 

যদি কখনে! লোহা 'সোনার সমান হয়, তা*হলে অন্য কোন মত কুলধর্মের 
সমান হবে । ১৪ 

যথা জলং নদীনাস্ত সমুদ্রসদৃশং ভবেৎ । ৮ 

তথা চ কুলধর্মেণ সমোহন্যঃ সময়ো ভবেং ॥ ১৫ || 

নদীসমূহের জল যেরূপ সমৃদ্রের সমান হয় সেইরূপ অন্য মত কুলধর্মের 
সমান হয় (অর্থাৎ কোনোটাই হয় না! )। ১৫ 

ৰ যথামরতরঙ্গিণ্যা ন সমাঃ সকলাপগাঃ। 

তখৈব সময়াঃ সর্বে কুলধর্সেণ ন সমাঁঃ || ১৬।|  « 

যেমন অন্য সব নদী গঙ্গার সমান নয় তেমনি অন্য সব মত কুলধর্মের 
সমান নয় । ১৬ 

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োর্যথা । 
তথান্যসময়স্যাপি কুলস্য মহদভ্তরম্ || ১৭ 1. 

১ বব গ,স্ধৃত পাঠ $ তা! বি গঃ স্ময়াঃ সবে" তা! বি গ»ঞ্শ্ঘ, সময়! ধর্মাঃ $ এঁ,-উঃ 

বিবিধ] ধর্মাঠ। 
গ্* তাবিগ”_গ,.স্থতত্জ্োক। 



॥ দ্বিতীয় উল্লাসঃ “ ৩৭ 

স্থমের আর সরষেতে যেমন পার্থক্য, সূর্য আর খদ্যোতে £€যমন পার্থক্য, 
তেমনি কৌলমতের সঙ্ষে অন্য মতের বিরাট: পার্থক্য । ১৭ 

অন্তি চে ত্বংসম! নারী মংসমঃ পুরুষোহন্তি চে। 
কুলেন সমধর্মস্ত তথাপি ন কদাঁচন১ ॥ ১৮ ॥ 

যদি তোমার সমান নারী এবং আমার সমান প্ুরুষও হয় তথাপি 
কুলধর্্ের সমান কোনো ধর্ম কখনো হবে না । ১৮ 

কুলধর্মং হি মোহেন ২ যোহন্যধর্সেণ ৩ দুর্মতিঃ। 

ৰদ্ধঃ সংসার পাশেন সোইন্তাজানাং প্রিয়ো ভবেৎ ৪ || ১৯1 

যে দুম্মতি মোহহেতু ধুলধর্কে অন্য ধর্মের সমান মনে করে সে সংসারপাশে 
বদ্ধ এবং অন্ত্যজদের প্রিয় হয় । ১৯ 

যে বা কুলাধিকং ধর্সমজ্ঞানাদ্ বদতি€ প্রিয়ে । 

বন্াহত্যাধিকং ৬ পাপং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়2। ২০ ॥ 

প্রিয়ে, যে অজ্ঞানবশতঃ কুলের চেয়ে উত্তম ধর্মের কথা বলে তার 
ব্রন্মহত্যার অধিক পাঁপ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ২০ 

কুলধমপ্রবহণং " সমারুহ্য নরোত্তমঃ। 

্ব্গাদ্দীপাস্তরং গত্বা ৮ মোক্ষরত্বং সমশ্মুতে || ২১॥ 

যে নরোত্তম সে কুলধর্মযানে আরোহণ করে স্বর্গ থেকে দ্বীপান্তরে গিয়ে 

(অর্থাৎ সাধনভূমি পৃথিবীতে গিয়ে ) মোক্ষরত্ত লাভ করে । ২১ 

দর্শনেযু চ সর্বেধু চিরাভ্যাসেন*মানবাঃ। 
মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয় || ২২ ॥ 

সমস্ত দর্শনের অনুসরণে মানুষেরা সুদীর্ঘকাল অভ্যাস অর্থাং সাধন! দ্বারা 
মোক্ষলাভ করে, কিন্ত কৌলধর্মের অনুসরণে নিঃসংশয় সদ্য মোক্ষলাভ করে । ২২ 

১ তা বিগ”_ক, খ, গ, ঘ, কথয়েত্, তদ প্রিয়ে। 

২ তা বি গ,-ক, খ, উধৃত পাঠ? তা বি গ. কুলধর্মং হি নো বেতি) রগ, 

কুঁলধর্মাদিমোহেন । 
৩ তাবি গ,-ঘ, যোহপ্যধর্েণ। 

৪ তা বিগ, ক, ঘ, সক্কৎ সংসারিণং কূ-য়াৎ সোহস্ত্যজে৷ নাত্র সংশয়ঃ ; এ, খ, সকৃৎ 

সাধমনং বূ.য়াৎ; এঁ,_উ, স কার্ঠাভরণং ক্রেয়াৎ; র গ, স কান্তাভরণং ক্রেয়াখ। 

৫€ রগ, ভজতি; তা বি গ,_ঙ, ভজতি। 

৬ তাবি গ*_খ,ৰ্ধ্ষহত্যাসমং ; এ, _গ, ঘ, ৰএক্ুহত্যাদিকং। 

৭. তাবি গ” ক, খ, ঘ, কৃলমার্গং প্রবহণং। 
৮ তা! বি গ,--ক, ঘ, উ, এবং র গশ্ধত পাঠ । তা! বি গ, সর্গাদ_ঘীপাস্তবিভবং | 
৯ তাবি গ,-_গ, বিদ্যা। 



৩৮ . -কুলার্ণবতন্ত্রম্ পু 

ৰনুনাত্র+ কিমুক্জেন শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে । 

ন কৌলসমধর্মোহস্তি তাঁং শপে কুলনায়িকে ॥ ২৩ 
আমার প্রাণবল্লভা কুলনায়িকা, শোন, এ বিষয়ে বেশী কথ বলে কি হবে। 

তোমার শপথ বরে বলছি, কৌলধর্মের সমান ধর্স নাই | ২৩ 
যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ ভোগী চেন্ৈব যোগবান২। 

ভোগযোগাতআ্কং কৌলং তস্মাঁং৩ সর্বাধিকংগপ্রিয়ে || ২৪ ।। 

যোগী-_যিনি যোগ সাধন! করেন । “শাস্ত্রে ফোগ শব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞা 

নির্দেশ করা হয়েছে । গৌতমীয় তন্ত্রে বল! হয়েছে, যোগ শবের অর্থ সংসার 

উত্তীর্ণ হবার উপায়। যোগবিশারদেরা জীবাত্বা ও পরমাআ্মার এঁক্যকে 

যোগ বলেন ।” 

শারদাতিলকে বিভিননমতের যোগসংজ্ঞা! নির্দেশ করা হয়েছে । শৈবরা শিব 

এবং আত্মার অভেদজ্ঞানকে বলেন যোগ । আগমবিদ্রা বলেন, শিবশক্ঞযাত্মক 

জ্ঞান যৌগ । ভেদবাদী বৈষ্ণবাদি বিশারদদের মতে পুরাণপুরুষের জ্ঞানই 
যোগ । রা'ঘবভর্ট বলেন, এই প্বরাণপুরুষ *সাৎখ্যমতে পুরুষ, ন্যায় মতে ঈশ্বর 
এবং বৈষ্বমতে নারায়ণ (যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শা ভ1 শ, ১ম সং 

যোগ-শীর্ষক অধ্যায়) । 

প্রিয়ে, কৌল ভিন্ন অন্তমতে যদি কেউ যোগী হয় তা হলে সে ভোগী হতে 

পারবে না আর ভোগী হলে যোগী হতে পারে না। কিন্তু কৌলমত 

ভোগযষোগাতআক । সেজন্য, কৌলমত সর্বশরেন্ত । ২৪ 

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাং পাতকং সৃকৃতায়তে | 

মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মেৎ কুলেশ্বরী ॥| ২৫ | 
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ-_-সংসার মোক্ষের সাধন হয়। অন্যান্য মতে 

সাধারণতঃ সংসারকে বন্ধন মনে করা হয় । সংসার মোক্ষের পরিপন্থী বলে 

গণ্য । এইজন্য মুমুক্ষু সাধুসন্যসীর1 সংসার ত্যাগ করেন । কুলধর্মে কিন্ত মোক্ষের 
জন্য সংসার ত্যাগ অবশ্যক মনে কর! হয় না। সংসারে থেকে সংসারকর্ষের 

মধ্য দিয়েই মোক্ষলাভ হয়। কেমন করে হয় তার নির্দেশ কৌলশান্ত্র থেকে 
এবং সদ্গুরুমুখে পাওয়া যায়। 

১ তা বিগ,-_-ক, ৰছনেহু ; &,--খ, ৰহুলেন। 

২ তাবিগ,” খ,ম্ধুত পাঠ; ত1 বি গ, যোগবিৎ। 

৩ তাবিগ” ক,খ' অতঃ। ৪ 

৪ তাবিগ,-ঘ, সবাআবকং; এ,-উ, সর্বাধিকঃ ; র গ, সর্বাধিক | 

এ তা বিগ” , কুলধর্খুঃ / &, উ+ কুলধর্ময ; রগ, কুলধর্থাত | 



দ্বিতীয় উল্লাসঃ ৩৯ 

কুলেশ্বরী, কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি 
আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন । ২৫ 

ৰন্সোন্্রাচ্যত১রুদ্রাদিদেবতামুনি পুঙ্ষবাঃ২ । 
কুলধর্মপর] দেবি মানুষেষু চ কা কথা || ২৬ ॥ 

দেবী, ব্রন্গা-ইন্দ্র-বিষু্-রুদ্রাদি দেবতারা, মূনিশ্রেষ্ঠরা সব কুলধর্মপরায়ণ, 
মানুষের আর কথা কি ? ২৬ 

বিহায় সর্বধর্সাংশ্চ নানাগুরুমতানি চ। 
কুলমেব বিজানীয়াদ্ যদীচ্ছেংসিদ্ধিমাতআনঃ || ২৭ ॥ 

কেউ যদি নিজের সিদ্ধি চায় তা হলে তাঁকে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে,, 
নানাগুরুর নানা মত পরিত্যাগ করে একমাত্র কুল অর্থাৎ ভিডিও জানতে 
হবে । ২৭ 

পূর্বজন্মকৃতাভ্যাসাৎ কুলজ্ঞানংঃ প্রকাশতে । 

স্বপ্নোখিতৎপ্রত্যয়বহৃপদেশাঁদিকং বিনা ॥ ২৮ ॥ 

স্বপ্নোথিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে যেমন অন্যের উপদেশ ছাড়াই প্রত্যয় হয় 

তেমনি পূর্বজন্মকৃত সাধনার ফলে জীববিশেষের কাছে উপদেশাদি ছাড়াই 

কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ২৮ 

জন্মাস্তরসহত্রেযু যা ুদ্ধিবিহিতা হৃণাম৭ | 
তামেব লভতে জন্তরুপদেশে! নিরর্থকঃ ॥২৯।। 

সহস্র জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের যে-বুদ্ধি নির্ধারিত হয়েছে সে তাই 
লাভ করে, উপদেশে কিছু হয় না। ২৯ 

- শৈববৈষ্ণবদৌর্গার্কগাণপত্যেন্দরসম্ভবৈঃ। 
মন্ত্রৈবিশুদ্ধচিত্তস্য কুলজ্ঞানং৯ প্রকাশতে ॥ ৩০ ॥ 

শিব বিষু দুর্গা সূর্য গণপতি চন্দ্র এদের কারো মন্ত্রজপের দ্বারা যার চিত্ত 
বিশুদ্ধ হয়েছে এমন ব্যক্তির কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । 

১ তাবি গ,_উ,দিত্য ঃ রগ, দিত্য। 

« ২ তা বি গ”_গ, উ, রাক্ষসাঃ ; র গ, রাক্ষসাঠ। 

৩ তা বি গ”_খ, ঘ, প্রিয়ং। 

৪ তা বি গ,_ঙ, কুলধর্্মঃ | 
৫ তা বি গ,_খ, গ, ঘ, সুপ্তোখিত। 

৬ তা বি গঃ_ঙ, জন্মভিৰ“ছুভির্দেবি ঃ র গ জন্মভিৰ“হুভির৫দেবি । 

, শ তা বি গ”_গ, যা ৰুদ্ধির্ভাবিত] পুর1। 

৮ তাবিগ, ক, খ, ঘ, গণপতোতেন্ত্র। 
৯ তা বিগ, _ক, ঘ, কৌঁলজ্ঞানং। | ৯ 
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দেবেশী, অন্য সব ধর্মের অনুসরণকারীদের সংসারে প্রত্যাবর্তন হয় কিন্ত 

কুলার্ণবতন্ত্রমূ ৰ 

সর্বধর্মাশ্চ দেবেশি প্ুনরাবর্ভকাঃ স্মৃতাঃ। 
*কুলধর্মস্থিতা যে চ তে সরবেহপ্য নিবর্তকাঃ১ | ৩১ ॥ 

কুলধর্মীনুসারীদের আর প্রত্যাবর্তন হয় না । ৩১ 

দেবী, পূর্বে কৃত তপস্যা দান যজ্ঞ তীর্থযাত্রা জপ ব্রত ইত্যাদি দ্বারা যাদের 

পুরাকৃততপোদাঁনযজ্ঞতীর্ঘজ পত্রতৈঃ । 
ক্ষীণাঁঘথানাং২ ৃণাং দেবী কুলজ্ঞানং প্রকাঁশতে ॥ ৩২ ॥। 

পাপ ক্ষয় হয়েছে সেই সব মানুষের কুলজ্ঞান প্রকাশিত যয়। ৩২ 
চর 

কল্যাণময়ী ওগো! দেবী, তুমি এবং আমি উভয়ে যাঁর প্রতি সন্তষ্ট হই এবং 

ত্বমহং দেবি কল্যাঁণি যস্য তুষ্টাবুভাবপি৪ । 

দেবতাগুরুভভক্ত্যা চ কুলজ্ঞানং প্রকাশতে || ৩৩ | 

দেবতা ও গুরুর প্রতি যার ভক্তি আছে, তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ৩৩ 

যে শুদ্ধচিত্ত শান্ত ধামিক গুরুসেবাপরায়ণ অতিশয় ভক্ত এবং গুপগ্তসাধক 

শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধমিণোৎ গুরুসেবিনঃ | 

অতিভক্তস্য গুহ্যস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৪ ॥। 

তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ৩৪ 

ওগো কুলাশ্রয়া, শ্রীগুরু কুলশান্ত্র এবং কৌলসাধকদের প্রতি যার ভিডি দন 

শ্রীগুরো৬ কুলশাস্ত্রেযু কৌলিকেধু কুলা শ্রয়ে? । 
যস্য ভক্তিদ্রঢ়া তস্য কুলঙ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৫ ॥| 

তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ৩৫ 

ধার! শ্রদ্ধাবান্ বিনয়ী হ্র্ষযুক্ত সদাচারপরায়ণ দ্ৃঢ়ত্রত গুরুর আজ্ঞা! 

শ্রদ্ধাষ্বিনয়হর্যাদ্যৈঃ সদাচারদৃঢ়ব্রতৈ2। 

গুর্বাজ্ঞাপালকৈন্ধমৈঃ কুলজ্ঞানমবাপ্যতে | ৩৬।। 

পালনকারী তার! কুলজ্ঞান প্রাপ্ত হয় । ৩৬ - 

থু ০৫ ৯০০৫/৪০৬ 

তা বি গ,_গ, কুলধর্মে স্থিতা যেন তে সবে ন তথা ভবেৎ। 

তা বি গ”_ক, খ, গ,-ধৃতপাঠ 2 তা বি গ, ক্ষীণাংহসাং ; রগ, ক্ষীণাঞ্জসাং। 

রগ, কল্যাণং ; তা বি গ--ঙ, কল্যাণং। 

র গ, তগ্া্যুতাবপি ; তা বি গ- ঙ, তস্াচ্তাবপি । 
রগ»-্ধৃত পাঠ; তা বি গ, কমিণে! ঃ তা বি গ,_খ, গ, ঙ ধম্িণঃ | 
র গ, শ্রীগুরোঃ ; তা বি গ, -ঘ, উ, শ্রীগুরে 1১ | 

ত1 বি গ,_খ, ঘ, কৃলাম্বয়ে ; এ,_গ, কুলপ্রিয়ে। 

তা বি গ-_গ, শুদ্ধেঃএ,_ ও, শুদ্ধি) রগ, শুদ্ধি। 

গর্বাজ্ঞাকরণৈঃ | 



৬ দ্বিতীয় উল্লাসঃ * ৪১ 
১ 

অনহে কুলবিজ্ঞানং১ ন তিষ্ঠতি ৰদাঁচন। 
তম্মাৎ পরীক্ষ্য বক্তব্যং কুলজ্ঞীনং২ ময়োদিতম্ ॥ ৩৭ ॥ 

অযোগ্য ব্যক্তির কাছে কুলবিজ্ঞান কখনো থাকে না । কাজেই, মংকথিত 
কুলজ্ঞান গ্রহীতার যোগ্যত1 পরীক্ষা করে তারপর বলতে হবে । ৩৭ 

ন কয়া কুলধর্মং তমযোগ্যে কুলশাসনমৃত । 
আজ্ঞা যঃ কুর্ষাদ্দেবতাশাঁপমাপ্রুয়াৎ || ৩৮ ॥ 

কুলধর্স ও কুলশান্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে বলবে না । যে এই আজ্ঞা ভঙ্গ করবে 
তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে | ৩৮ 

আরাধ্য সময়াচারংঃ কুলজ্ঞানং বদেদ্ যদি। 

স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ যোগিনীনাং ভবেং পশু || ৩১৯ ॥ 

সময়াচারং_-সময়াচার । তন্ত্রোক্ত প্রধান সাতট আচার-_বেদাঁচার 

বৈষ্ণবাঁচার শৈবাচাঁর দক্ষিণাচাঁর বামাঁচাঁর সিদ্ধান্তীচার এবং কৌলাচার। 

এ ছাড়া সময়াচার বলে আরেকটি আচারের কথাও পাওয়। যায় । এ সম্বন্ধে 

পূর্বেও আলোচন1 করা হয়েছে । 

ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাঙ্করে লিখেছেন, "শ্রীবিদ্যার উপাসনায় তিনটি মত-_ 

সময়মত, কৌলমত ও মিশ্রমত 1 এই সময়মতের অনুসরণকারীরা যে-আচার 
অবলম্বন করেন তা-ই সময়াঁচার। 

স্লৌন্দর্যলহরীর (ল্লো ৩১) টীকায় লক্মমীধর লিখেছেন “বেদপন্থীদের জন্য 
পরমেশ্বর পশুপতি শুভাগম তন্ত্রপঞ্চক প্রণয়ন করেছেন । এই শুভাগমপঞ্চকে 
বৈদিকমার্গ অনুসারে অনুষ্ঠানসমুহ নিরূপিত হয়েছে । শুভাগমপঞ্চকনিন্িষ্ট 

মার্গ প্রদর্শন করেছেন বশিষ্ঠ সনক শুক সনন্দন এবং সনৎকুমাঁর । এই মার্গই 
সময়াচার |, 

“সময়াচ্যরিগণ সময়! নায়ী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সময় নাম। আনন্দভৈরব 

শিবের মানসপুৃজা সহত্রদলে করিয়া থাকেন ।, 

'সময়াচারীদের মতে আন্তর পৃজারতি সময়াচার আর বাহ পুজারতি 

কোৌলাচার । তাই এ*র! কৌলাচারের চেয়ে সময়াচারকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ।, 

তা! বি গ,__গ, অনর্থায় কৃলজ্ঞানং। 
এঁ,_উ, কুলবর্মং | 
তা বি গ,_-গ লৰ-ধব! তু কুলধর্ম যো গ্যশিবশাসনমূ | 
এ, অনারাধ্য সমাচারং । 

এ, ঙ, প্রভুঃ ঃ রগ, প্রভঃ। নি ০9৫ // 



৪২ . কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

“কৌলশান্ত্রেও সময়াচারের কথা আছে । কিন্ত সেখানে সময়াচারের অর্থ 
ভিন্ন। পরশুরামকল্পসৃত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর সময়াঁচারের অর্থ করেছেন কুলশান্ত্র- 
প্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনিদিষ্ট বিধিনিষেধ । আবার সময় 
শবের অর্থ গুপ্তও হয়। কাজেই সময়াচার অর্থ কুলশান্ত্রনি্দিষ্ট আচার এবং 
গুপ্ত আচার উভয়ই হতে পারে । “পরশুরামকল্পসূত্রে বল! হয়েছে, আরম্ভ তরুণ, 

যৌবন প্রৌঢ় তদন্ত উন্মন এবং অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের মধ্যে প্রো পর্যস্ত 
সময়াচার, তারপর স্বৈরাচার । এখানে সময় অর্থ উপাসক ধর্ম বা নিয়ম। 

সাধককে প্রোঢোল্লাস পর্যস্ত নিয়ম মেনে চলতে হয় । 

“কৌলমতে সাধনার পথে কিছুদূর পর্যস্ত শাস্ত্রনির্দি্ট সময়াঁচার অবলম্বনীয়, 
সময়াচারী সাধক খুব উচুস্তরের সাধক নন । , | 

আলোচ্য ক্লোকে কৌলশাস্ত্রনিদ্দিষ্ট অর্থেই সময়াচাঁর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । 
(সময়াচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা।, 
১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৬) 

সময়াচারের আরাধনা করে কেউ যদি কাউকে কুলজ্ঞান উপদেশ দেয় 
তাহলে সেই গুরু ও শিষ্য উভয়ে যোগিনীদের পশু অর্থাৎ বধ্য হবে । ৩৯ 

ৰোধয়িত্বা গুরুঃ শিষ্কযং, কুলজ্ঞানং প্রকাশ্যয়েৎ। 

লভেতে তাবুভো সাক্ষাদ্১ যোগিনীবীরমেলনম্ ॥॥ 5০ || 

গুরু যদি শিষ্যকে প্রবৃদ্ধ করে অর্থাৎ যথাবিধি শিক্ষা দিয়ে তার কাছে 
কুলজ্ঞান প্রকাশ করেন তাহলে গুরু এবং শিষ্ উভয়ে সাক্ষাৎ যোগিনী ও 

বীরের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের সঙ্গ লাভ করেন। ৪০ ৫ 

অনায়াসেন সংসারসাগরং যস্তিতীর্যতি। 

কুলধর্মমিমং২ জ্ঞাত! মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ || ৪১ ।| 

যে অনায়াসে সংসারসাগর পার হতে চায় সে এই কুলধর্সের জ্ঞান লাভ 
করে মুক্তি পাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৪১ | 

কুলধর্মমহা মার্গগন্ত।৩ মুক্তিপুরীং ব্রজেং। 
অচিরান্নাত্র সন্দেহস্ত্মাৎ কৌলং সমাশ্রয়েংঃ ॥ ৪২ ॥ 

যে কুলধর্মরূপ রাজপথে চলে সে অচিরে মুক্তিপুরীতে উপস্থিত হয় এ সম্বন্ধে 
সন্দেহ নেই। অতএব কুলধর্ম আশ্রয় করবে । ৪২ 

১. তাবি গ৮_গ'নিত্যং। * ২ রগ? কুলধর্মমিদং |. 

৩ তা বি গ,_খ, গ+ মহামার্গগতঃ ; এ, মহামার্গে গত্বা। ; রগ, মহামার্গে গস্ভা ।. 
৪ তা বি গ,_ক, খ, সমীচরেৎ। 
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কুলশান্ত্রমনাদ্বত্য১ পশুশাস্ত্রীণি যোইভ্যসেং২ । 

স্বগৃহেও পায়সং ত্যক্তা' ভিক্ষামটতি পার্বাতি ॥ ৪৩ 4। 
পার্বতী, যে কুলশাস্ত্রের অনাদর ক'রে অন্য শাস্ত্র অভ্যাস করে সে নিজের 

বাড়ীতে পায়স ফেলে দিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় । ৪৩ 

বিহায় কুলধর্মং৫ যঃ পরধর্মপরো।« ভবেৎ। 
করস্থং রত্ুমুৎসৃজ্য দুরস্থং কাচমীহতে ॥ ৪9 ॥ 

যে কুলধর্স পরিত্যাগ করে পরধর্ম অবলম্বন করে সে হাতের রতু ফেলে 

দিয়ে দূরের কীচ পেতে চায় । 9৪ 
সংত্যজ্য ক্লুলমন্ত্রাণি পশুমন্ত্রাণি৬ ষেো৷ জপেৎ। 

স ধান্যরাশিমৃৎসৃজ্য পাংসুরাশিং' জিঘুক্ষতি ॥ ৪৫ ॥ 

যে কুলমন্ত্র পরিত্যাগ করে পশুমন্ত্র জপ করে সেধান ফেলে দিয়ে ধুলো 

ধরতে চায় । ৪৫ 

কুলাম্বয়ং সমৃতসৃজ্য যোহন্যমন্য়মীক্ষতে । 
তড়াগাদিব তৃষ্ণার্তো ম্বগতৃষ্ণাং প্রধাবতি || ৪৬ ॥ 

যে কুলধর্মের আনুগত্য ত্যাগ করে অন্য আনুগত্য ইচ্ছা করে সে সেই 
তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মত, যে ( জলভর] ) দীঘি ছেড়ে মরীচিকার পিছনে ছুটে । ৪৬ 

যথেন্দ্রজালজ। লাভাঃ৮ ক্ষণমেব সুখাবহাঃ। 

শ্রীকৌলাদন্যসময়াস্তাদ্বশাঃ কুলনায়িকে ॥ ৪৭ ॥ 

ওগো! কুলনায়িকা, ইন্দ্রজালের দ্বার! প্রাপ্ত লাঁভ যেমন ক্ষণিক সুখ প্রদান 

করে তেমনি শ্রীকৌলশান্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসকধর্ম ভিন্ন অন্য উপাসকধর্ম ক্ষণিক 

সুখের কারণ হয়। ৪৭ 

কুলধর্মমজানন্ যঃ সংসারা৯ন্মোক্ষমিচ্ছতি ১*। 

পারাঁবারমপারং স পাণিভ্যাং তর্ভূমিচ্ছতি ॥ ৪৮ || 

তা বি গ,_উ, পরিত্যজ্য £ র গ, পরিতাজা। 

রগ, যোহ্যাসেৎ। . ৩ তাবি গ”ঙ, সমুঢ়ঃ £ রগ, সমৃঢ়ঃ। 
তা বি গ”_উ, শান্ত্রং ; রগ, শাস্তং । 

: তা বি গ»_-উ* সবধর্মপরঃ ; র গ» সবধর্মপরো ॥ 

তা বি গ*_উ, শান্ত্রাণি ; র গ, শান্ত্রীণি | 
ত বিগ, উ, শন্ত্রাণি ; রগ, শাস্্রাণি। 

তা বি গ,-ঙ এবং র গ»-ধৃত পাঠ £ তা বি গ,ঞ্ায়াঃ। 

ত1 বি গ৮-ঙ, হি যো সঃ; রগ,হি যো মঢো। 
তা বি গ,--খ, সংসারে চ সুমুক্ষতি। 
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যে কুজধম না জেনে সংসার থেকে মুক্তি পেতে চায় সে অপার পারাঁবার 
হাতে সাতার কেটে পার হতে চায়। ৪৮ 

যো বান্যদর্শনেভ্যম্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্খতি। 
স্বপ্ললৰধ ধনেনৈব১ ধনবান্ স ভবেতৃদ1২ ॥ ৪৯ ॥ 

যে অন্য দর্শন অনুসরণ করে তুক্তি ও মুক্তির আকাজ্ষা করে সে তবে 
স্বপ্রলন্ধ ধনে ধনবান্ হবে । ৪৯ 

শুক্তো' রজতবিভ্রান্তির্যথা জায়তে পার্ধতি । 

তথান্যসময়েভ্যশ্চ ভূ্তির্নক্তিঃ৩ প্রকাশতে ॥ ৫০ || 
পার্বতী, যেমন শুক্তিতে রজতত্রম হয় তেমনি কৌল ভিন্ন অন্যশান্ত্র- 

প্রতিপাদিত উপাসকধর্মে ভূক্তিমুক্তি প্রকাশিত হয় । ৫০ 
| সর্বধর্ম*বিহীনোহপি বর্ণাশ্রমবিবজিতঃ। 

কুলনিষ্ঠঃ কুলেশানি তুক্তিমৃক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ॥ ৫১ ॥ 
কুলেশানী, সর্বধর্মহীন হলেও এবং বর্ণাশ্রমবিবঞ্জিত হলেও কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি 

ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়। ৫১ 

কুলজ্ঞানবিহীনোহপি কুলভক্ত্যাশ্রয়ো ভবেং। 

সোহপি সদ্গতিমাপ্োতি কিমুতাস্যৎ পরায়ণঃ৬ ॥ ৫২ || 

কুলজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিও যদি কুলভক্তির আশ্রয় নেয় তাহলে সেও সদ্গতি 

লাভ করে ; যে কুলজ্ঞানভক্তিপরায়ণ তার আর কথা কি। &২ 

কুলধর্মো হতো হস্তি রক্ষিতে৷ রক্ষতি প্রিয়ে । 

পুজিতঃ পুজয়ত্যাশ্ড তন্মার্তং ন পরিত্যজে ॥ ৫৩ ॥ 

প্রিয়ে, যে কুলধর্মের বিনাশ করে কুলধর্ম তাকে বিনাশ করে । যে কুলধর্ম 
রক্ষা করে কুলধর্ম তাকে রক্ষা করে। যে কুলধর্সের আদর করে কুলধর্ম তাকে 

আদর করে ; সেইজন্য কুলধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ৫৩ 

নিন্দস্ত ৰান্ধবাঃ সর্বে ত্যজন্ত স্্রীস্ুতাদয়ঃ। ৃ্ 
জনা হসস্ত মাং দৃষ্্ী রাজানো দণ্ডয়ন্ত বা ॥ ৫৪ ॥ 

৬ 

১. তাবি গ,_ও স্বপ্নলব.ধ ধনে লবেধ ; র গ, স্বপ্নলৰ_ধ ধনং লাভে । 
২ তাবিগ,-ঙযদি। রগ,যদি। | 
* তা বি গ৮_৬, তভিং মুক্তিং ঃ রগ, ভূভিং মুক্তিং। 
৪ তা, বি গ”_খ, ও এবং রগ-ধূত পাঠঃ তা বি গ, সর্বকর্ম | 
৫ রগ, কিমু ত্য । তা*বি গ,_ঙ, কিম তস্য । 

৬ রগ, পরায়শীৎ ঃ তা বি গ”_উ, পরায়ণাৎ । তা বি গ”_খ কিমুতান্তে পরে জনাঃ। 
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৪ 

সব বন্ধবান্ধবেরা আমার নিন্দা করুক, স্ত্রী-পুত্রাদি আমাকে ত্যাগ করুক, 
লোকে আমাকে দেখে হাস্ুক বা রাজারা আমায় দণ্ড বিধান করুন । ৫৪ 

€সবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেবতে । 

তবদ্র্মং১ নৈব মৃঞ্চামি মনোবাকৃকায়কর্সভিঃ ॥ ৫৫ ॥ 

তবু, ওগো পরদেবতা, আমি পুনঃ পুনঃ তোমারই সেবা করব । কায়- 

মনোবাক্যে এবং কর্মে তোমার ধর্ম ত্যাগ করব না । ৫৫ 

এবমাপদ্গতস্যাপি যষ্য ভক্তিঃ সুনিশ্চলা । 
স তু সম্পূজ্যতে দেবৈরযুত্র সশিবে! ভবেং ॥ ৫৬ ॥ 

এরূপ বিপদে পড়েও যাঁর ভক্তি অবিচলিত থাকে সে দেবতাদের দ্বারাও 

আদৃত হয় এবং পরলোকে সে শিব হয় । ৫৬ 

রোগদারিড্যদ্বঃখাদ্যৈঃ পীড়িতোইপ্যনিশং শিবে । 

যস্ত্ামুপান্তে২ ভক্ত্যা সও নরঃ সদ্গতিমাপ্রয়াঁৎ ॥ ৫৭ ॥ 

শিবে, যে মানুষ অনবরত রোগদারিদ্র্যদূঃখাদি দ্বারা পীড়িত হলেও 
ভক্তিভরে তোমার উপাসনা করে সে সদ্গতি লাভ করে । ৫৭ 

জনাঃ স্তবস্ত নিন্দস্ত লক্ষীর্গচ্ছতু তিষ্ঠতু । 

সৃতিরদ্য ৪ যুগান্তে ব1! কুলংং নৈব পরিত্যজেৎ ৬ ॥ ৫৮ ॥ 

লোকে স্ততিই করুক আর নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী যান কি থাকুন, স্বৃতু 

আজই হোক আর এক যুগ পরেই হোক, কুলধর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করা 

উচিত ময় । ৫৮ ূ 

* নাপি লোভান্ন+ চ ক্রোধান্ন দ্বেষানন চ মংসরাৎ। 

ন কামান্ন ভয়াদ্বাপি কুলধর্মং৮ পরিত্যজে ॥ &৯ ॥ 

লোভ, ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্ধ, কাম বা ভয় কোন কারণেই কুলধর্ম ত্যাগ 

করা উচিত নয় | ৫৯ 

তা বি গ,_উ, ত্বৎকর্ম ; র গন ত্বৎকর্ম। 

তা বি গ,_উ, যস্ত্ামুপাসতে ; র গ, যন্ত্ামুপাসতে। 

রগ-তে নেই। 

তা বি গ”-_-ঙ, মৃত্যুরদ্য । 

রগ, কৌলং। 
তা বি গ,_ও, ন পরিবজয়েৎ ; র গ, ন পরিবর্ছীয়েং। 

তা বি গ,_ঙ, নার্লোভান্ন ; রগ? নার্থলোভান। 

তা বি গ,_-ঙ, কুলং প্রাপ্তং ; র গ, কুলং প্রাপ্তং। থু ০৫ ৯০৫54 5২ 



1৪৬ কুলার্ণবতন্ত্রম 

যো জস্ত১নার্চয়েত্বাস্ত কুলধর্সসমাশ্রিতঃ২ । 
ক্রিম্যতে জাতমাত্রেণও ভূতারিণাত্মশক্রণা৪ ॥ ৬০ ॥ 

যে জীব কুলধর্াশ্রিত হয়ে তোমার অর্চনা না করে সে জন্ম থেকেই 
পঞ্চভূতরূপ আত্মশক্র দ্বারা ক্লিট হয়। ৬০ 

পুলাক। ইব ধান্যেযু পতঙ্গ! ইব জন্তযু« | 

বুদ্ৰুদা ইব তোয়েরু যে কৌলবিমুখ! হি তে ॥ ৬১ ॥ 

যার! কুলধর্মবিমখ তার ধানের মধ্যে শস্যহীন ধানের মতো, প্রাণীর মধ্যে 
পতঙ্গের মতো, জলে বুদ্বুদের মতে।। ৬১ 

তরবোইপি হিঙ জীবস্তি জীবন্তি মবগপক্ষিণঃ। 

স জীবতি মনো যস্থয কুলধর্মে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬২ ॥ 

গাছপালাঁও জীবনধারণ করে, পশুপাখীও জীবনধারণ করে, কিন্ত সেই 
ব্যক্তিই যথার্থ জীবনধারণ করে যার মন কুলধন্মে নিবিষ্ট । ৬২ 

কুলধর্'বিহীনম্য দিনান্যায়াত্তি যাস্তি চ। 
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসনপি* ন* জীবতি ॥ ৬৩ ॥ 

যে কুলধর্মহীন তার দিনগুলি আসে আর যায়। কামারের হাপরের 
মতো তার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে বটে কিন্তু সে বীচার মতো বীচে না। ৬৩ 

গচ্ছতন্তিষতে। বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোইপি বা। 
কুলেশ্বরি কুলাজ্ঞস্য১* তং পশোরিব জীবিতম্ ॥ ৬৪ ॥ 

কুলেশ্বরী, যাঁর কুলজ্ঞান নেই সে যাক কি থাক, জেগে থাকুক কি ঘুমোক, 
তার জীবন পশুর জীবন। ৬৪ ৃ 

বিদ্বানপি চ মুর্খোহসৌ ধামিকো বাপ্যধামিকঃ। 
ব্রতস্থোইপ্যব্রতস্থো বা যঃ কৌলবিম্বখো জনঃ ॥ ৬৫ ॥ 

১ তাবি গ,_উ, জ্ঞাত্বা £ র গ,জ্ঞাত্বা। ২ রগ, কুলধর্বসদদিত;। 
৩ রগ, অজ্ঞানমা্রেণ ; তা বি গ*_ঙ, অজ্ঞানমাত্রেণ। 

৪ তা বি গ,-উ, ভূতাবেশী যথা নরঃ ? রগ, ভূতাবেশী যথা নরঃ ; তা বি গঠ_খ, 
তভূতাবশা ত্বশক্রণ] । | 

৫ তা বি গ,_ক, খ, ঘ, কুলার্চাবিমখ! যে চ প্রত্যন্ক! ইব জন্তয। 
৬ তা বিগ” খ, তরবঃ কিংন্ব জীবস্তি। ৭ তা বিগ,_ক, খ, ঘ, কুলজ্ঞান । 
৮ তা বি গ”_ঙ, স্বসম্সিব ঃ রগ, স্বসম্সিব। ৯ তাবিগ”-ঙ,স) রগ,স। 

১০ তা বি গ,_-খ, কথাঁহীনং। 



ট দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ 8৭ 

যে ব)ক্তি কুলধর্মবিমখ সে বিদ্বান হলেও মূর্খ, ধামক হলেও অধাম্সিক, 

ব্রতপরায়ণ হলেও ব্রতহীন । ৬৫ 

জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিনঃ। 

কুলধর্মপর1 দেবি শেষ! জঠরগর্দভাঃ১ ॥ ৬৬ ॥ 

দেবী, যেসব কুলধর্মপরাম্মণ জীব প্রুণ্যজীবন যাপন করে জগতে তারাই 
যথার্থ জন্মগ্রহণ করে, অন্যের জঠঙরজাত গর্দভমাত্র । ৬৬ 

স পুমানুচ্যতে সপ্ভতিঃ কুলধর্মপরায়ণঃ। 
অপরস্ত পরং সত্যমস্থিকৃটত্রচারৃতঃ || ৬৭ ॥ 

থে কুলধর্মপরায়ণ ভাকে সাধুলোকের! পুরুষ মানুষ বলে গণ্য করে। 

এছাড়া অন্যর। চামড়ায় ঢাক! কতগুলে! হাড় মাত্র, একথা পরম সত্য । ৬৭ 

চতুর্বেদী কুলাজ্ঞানী শ্বপচাদধমঃ প্রিয়ে । 
শ্বপচোহপি কুলজ্ঞানী বান্সণাদতিরিচ্যতে || ৬৮ ॥ 

প্রিয়ে, যে চতুর্বেদজ্ঞ কিন্তু কুলজ্ঞানহীন সে চণ্ডালেরও অধম । আর 
কুলজ্ঞানী হলে চগ্ডালও হয় ব্রাক্মণের বাড়া । ৬৮ 

গুরুকারুণ্যবুক্তস্ত২ দীক্ষানির্তপাতকঃ। 
কুলপূজারতো দেবি সোহয়ং কৌলো৷ ন চেতরঃ1॥ ৬৯ || 

দেবী, যে গুরুকৃপা লাভ করেছে, দীক্ষা দ্বার? যার পাপ ধুয়ে মুছে গেছে, 
যে কুলপুজারত, সে-ই কৌল, অন্য কেউ নয়। ৬৯ 

যঃ কৌলিকঃ কুলজ্ঞানং৩ ন পশ্যতি ন বিন্দতি। 
ন পুজয়তি ধিক্ তস্য কাকস্যেবঃ জীবিতম. ॥ ৭০ ॥ 

কৌলিকঃ_-কৌলিক। কৌলাচারপরায়ণ ব1 কুলধর্মপরায়ণ সাধককে 
তন্ত্রে কৌল, কৌলিক, কুলীন ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ করা হয়েছে । কোৌলিক 
বা কৌলেরু বিভিন্ন ব্যাখ্যাও আছে । বিভিন্ন দৃর্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে. 

এইসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । যেমন নিবণাণতন্ত্রে বল! হয়েছে__যে-দেশে 
মন্ত্রসাধনার যে-ছার নিপল, যিনি সেই দ্বারবিশিষ্ট তিনি কৌলিক। কুলার্ণব 
তন্ত্রে বলা হয়েছে-শিবকে অকুল আর শক্তিকে কুল বলা হয়। কুল 

৩ শপ পপ ৮ 

১ তা বি গ,_খ, ঘ--ধৃত পাঠ) তা! বি গ,_উ, খিশেষ| জনবাদতঃ ; র গ, বিশেষ 

জনবাদতঃ ; তা! বি গ, _শেষাশ্চ ঘারগর্দভাঃ | 
২. তাঁবি গ,__ক, ঘ, গুরুকারুণ্যপূর্ণস্ত ; এ, খ, গুরুকারুপ্য সম্পূরণস্ত। 
৩ তা বি গ”_ঙ, কুলজ্ঞানী) রগ, কুলজ্ঞানী। . ৪৩ 

৪ তা! বি গ,_ঙ, বৃথা তন্যৈব ? রগ, বৃথা তস্যৈব। 



৪৮ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

ও অকুলের অনুসন্ধাননিপুণ অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যানৃসন্ধাননিপুণ সাধকদের 
বলা হয় কৌলিক বা কৌল (এ সম্বন্ধে বিস্তত আলোচন! দ্রঃ শান্ত্রমুলক 
ভারতীয় শক্তিসাঁধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৭-৭৮ )। 

যে কৌলিক কুলজ্ঞানের সন্ধান করে না, কুলজ্ঞান লাভ করে না, 
কুলজ্ঞানের আদর করে না, ধিক তাকে! কাকের জীবনের মতো তার 
জীবন | ৭০ 

তে ধন্যাঃ১ পুণ্যকম্াণস্তে সম্তস্তে চ যোগিনঃ। 
যেষাং ভাগ্যবশাদ্দেবি কুলজ্ঞানং প্রকাশতে || ৭১ || 

দেবী, ভাগ্যক্রমে যাদের অন্তরে কুলভ্ঞন প্রকাশিত হয় তারা ধন্য, তারা 
পুণ্যকর্মা, তারা সন্ত, তারা যোগী । ৭১ 

তে বন্দা২স্তে মহাত্মানঃ কৃতার্থান্তে নরোত্তমাঃ |. 

যেষাম্বৎপদ্যতে চিত্তে কুলজ্ঞানং ময়োদিতম্ ॥ ৭২ ॥। 
মংকঘিত কুলজ্ঞান যাদের চিত্তে উৎপন্ন হয় তারা সকলের বন্দনীয়, 

মহাত্সা, কৃতার্থ, নরোত্তম । ৭২ 

সর্বপ্রকাশগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম । 

যৎ সর্বযজ্ঞাচরণং কুলধর্মপ্রবেশনম্ || ৭৩ ॥ 

সব বিগ্রহ দর্শন, সব তীর্থস্নান, সব যাঁগযজ্ঞ কুলধর্মের অন্তর্ভুক্ত । ৭৩ 

প্রবিশত্তি কুলং ধম“ যে বৈ সুকৃতিনো৷ নরাঃ৩। 
তে পুনর্জননীগর্ভং ন বিশত্তি কদাচন 11৭8 1 

যে-সব পুণ্যবান মানুষ কুলধর্ম গ্রহণ করে তারা আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ 

করে না। ৭৪9 
প্রসঙ্কেনাপি যঃ কশ্চিং কুলং কুলমিতীরয়েং । 

কুলং তৎ পাবনংঃ দেবি ভবতি ত্বদনুগ্রহাৎ। 

কুলজ্ঞস্য কুলেশানি নান্যধর্মৈঃ প্রয়ৌজনম্ ॥ ৭৫ ॥ 

দেবী, প্রসঙ্গক্রমেও যে মুখে কুল কুল বলে, তোমার অনুগ্রহে সেই 

কুলশব্দোচ্চারণই তাকে পবিত্র করে । কুলেশানী, -কুলজ্ঞব্যক্তির অন্য ধর্মের 

প্রয়োজন নেই | ৭৫ 

৯ তা বি গ,--ক, খঃ গা, বিজ্ঞাত 1 

ছু ক্নগ, ধন্যাত ৷ গু 

৩ তা বিগ, _-ক, খ, ঘ, প্রবিশত্তি কুলং যে বা ধন্যান্তে কৃতিনে। নরাঃ । 

৪ তাবিগ,__ঙ, তগ্য'ধনং ; রগ, তগ্ ধনং 



৪ দ্বিতীয় উল্লাসঃ ) ৪৯ 

কুলেশি কুলনিষ্ঠানাং কৌলিকানাং মহাত্মনাম্১ 
দদামিং পরমং জ্ঞানং চান্তকালে ন সংশয়ঃ৩ ॥| ণঁভ॥ 

কুলেশী, কুলনঠ কোৌলিক মহাম্মাদের অন্তকালে আমি.পরমজ্ঞান প্রদান 

করি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৭৬ 

চিরায়াসাল্লফলদং কাঙ্বন্তে সময়ং জনাঃঘ । 

স্বুখেন সর্বকলদং কুলং কোহপিঙ তজ্যত্যহো ॥ ৭৭ ॥ 

লোকেরা চির-আয়াসসাধ্য অল্পফলপ্রদ ধর্মাচার গ্রহণ করতে চায়। 

অহো', স্বখসাধ্য সর্বকলপ্রদ কুলধর্্ব কেউ কি ত্যাগ করে । ৭৭ 

কুলজ্ঞো হি চ বসজ্ঞো বেদশাস্ত্রোজি রতোহপি বাল । 
বেদশান্ত্রাগমজ্ঞোহপি কুলাজ্ঞস্ত্রজ্ঞ এব হি ॥ ৭৮ ॥ 

বেদশাস্ত্রে অজ্ঞ হলেও যে কুলজ্ঞ সে সর্বজ্ঞ। আর যে বেদাগমশাস্ত্রে 

পণ্ডিত কিন্ত কুলশাস্ত্রে অজ্ঞ, সে অজ্ঞই । ৭৮ 

| জানন্তি কুল৯মাহান্ম্যং তৃদ্তক্তা এব নাঁপরে। 
চকোরা এব জানন্তি নান্যে চন্দ্ররুচাং১* রুচিম্ ॥ ৭৯ || 

তোমার ভক্তেরাই কুলমাহাআম্য জানে, অন্যেরা নয়। টাদের আলোর 
আস্বাদ চকোরই জানে, অন্যে নয়। ৭৯ 

কুলজ্ঞা এব তুস্ন্তি শ্রুত্বা কুলকথাঁং ইমামৃ১৯১। 

স্বল্লা নদ্যো১২ বিবদ্ধন্তে জ্যোতয্য়া কিং সমুদ্রবৎ || ৮০ ॥ 

তা বি গ,_ঙ, কুলাত্মনাং ; রগ, কৃলাত্মনাং | 

তা বিগ”_উ,দদাসিঃ রগ, দদাসি। 

তা! বি ঠা,_-ঙ, চান্তকালেমু নিশ্চিতম্ ; র গন চাস্তকালেষু নিশ্চিতম্। 

তা বি গ,-ঙ, পশুশান্ত্রং পঠস্তি ষেঃ র গ, পশুশান্ত্রং পঠস্তি যে। 
রগ, কৌলং। 

তা বিগ'_উ, কোহত্রঃ রগ, কোত্র। 

রগ, তাজস্তাহে।। 

তা বি গ,_খ, ঙ, বেদশাস্্ীজিতোহপি বা। র গ, বেদশাস্ত্রাজ্িতোহপি বা। 

তা বি গ,_খ, তব। 

তা বি গ,__ক, ঘ, ঙ. এবং র গ,-ধৃত পাঠ £ তা $ব গ, চন্দ্রগতাং। 

তা বিগ, ক, খ, ঘ,-ধ্বত পাঠ? তা বি গ, প্রিয়ে ॥ র গণ প্রিয়ে'। 

তা! বি গ” ও, অল্পকৃপাঠঃ॥ র গ, অল্পকৃপ!। *. 
৪ ঠ 
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এই কুলকথা শুনে কুলজ্ঞরাই সন্তোষ লাভ করে, অন্যেরা নয়। জোত্মায় 

( পুণিমার ) সমুদ্রের মতে স্বল্পতোয়। নদীগুলি কি স্ফীত হয়। ৮০ 

নান্ধর্মমবেক্ষত্তে কৌলিকাঃ সারবেদিনঃ। 
ভূঙ্গ1 পুষ্পান্তরং যদবৎ১ মন্দারামোদসেবিনঃ ॥ ৮১ ॥ 

মন্দারপরিমলসেবী ভ্রমর যেমন অন্য প্রষ্পে যায় না তেমনি সারজ্ঞ 
কৌলিকের। অন্যধর্মের দিকে দৃষ্টি দেয় না। ৮১ 

মানয়ন্তে হি সারজ্ঞা$ং কুলধর্ং ন চেতরে। 

শিবঃ শিরসি ধতেন্দ্রং৩ সৈংহিকেয়ে। গিলত্যহো | ৮২ ॥ 

সারজ্ঞ ব্যক্তিরাই কুলধম মানে, আহ্যরা নয় । চন্্রকে শিব মাথায় করে 

বাখেনঃ হায়! রাহ তাকে গ্রাস করে । ৮২ 

অভিজ্ঞ এব জানন্তি নাভিজ্ঞাঃ কুলদর্শনম্ । 
জলমিশ্রপয়ঃপানং ৰকঠঃ কিং বেত হংসবং | ৮৩॥। 

যারা অভিজ্ঞ কুলদর্শন তারাই জানে, অনভিজ্ঞেরা নয় । জলমেশান 
দুধের থেকে শুধু দুধটুকু খেতে হাসের মতো৷ বক পারে কি। ৮৩ 

শিবশক্তিময়ো৷ লোৌকে। লোকে কৌলং প্রতিষ্ঠিতম্ধ । 

তম্মাৎ সবীধিকং কৌলং সর্বসাধারণং কথম্ ॥ ৮৪ ॥| 

জগৎ শিবশক্তিময়। জগতে কুলধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য কুলধর্ম সবার 
বাড়া, কি করে তা অন্য সব সাধারণ ধর্মের মতো হবে । ৮৪ 

০ 

ষড়দর্শনানি মেহঙ্গানি পাদ কুক্ষিঃ করে। শিরঃ। 
তেষু ভেদস্ত যঃ কুধান্মমাঙ্গং ছেদয়েতু সঃ ।| ৮৫ ॥ 

ছুই পা, কুক্ষি, দুই হাত এবং শির, আমার এই ফড়ঙ্গ ষড়্দর্শন। তাদের 

মধ্যে যে ভেদ নির্দেশ করে সে আমার অঙ্ছছেদন করে । ৮৪৬ 

8 লস 

১ তাবি গণ-খ, ঘ, লব্ধ] ) তা বি গ, লুবধা॥ তা” বি, গ-ও এনং র গ-্ধুত পাঠ। 
২ তা বিগ, _-ক* খ, ঘ, সঞজ্ঞা | 

৬ তাবিগ,_খ, ঘ,-ধত পাঠঃ তা বি গ, ধতেহবজং॥ঃ তাবি গ,”-৬,ধতে ত্বাংঃ 

রগ, ধতে ত্বাং। 
৪ তাব গ,--ক, খ, ঘ, পক্ষী ।« 

ধ তা বি গ,_-ক, খ, ঘ, কোলে ধর্ষঃ প্রতিভিতঃ | 
৬ তা বিগ,-_খ, ঘ, সাঙ্গানি। 
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এতান্যেব কুল্যাপি ষড়ঙ্গানি ভবন্তি হি। 

তস্মাদ্ বেদাত্মকং১ শান্ত্রং২ বিদ্ধিত কৌলাত্মকং গ্রিয়েই 1 ৮৬ ॥ 

প্রিয়ে, এই ষড়্দর্ণন কুলশাস্ত্রেরেও ষড়ঙ্গ। সেইজন্য বেদাত্মক শান্ত্রকেও 
কৌলাত্মক বলে জানবে । ৮৬ 

দর্শনেষখিলেঘেব ফলদং চৈকদৈবতমৃধ । 

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ৃণাং কুলেহস্মিন্ দৈবতং প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥ 

সমস্ত দর্শনে ফলপ্রদানকারী এক দেবতার কথা বল। হয়েছে । এই 
কুলশান্ত্রেও তৃক্তিমুক্তিপ্রদানকারী এক দেবতার কথাই বলা হয়েছে । ৮৭ 

লোকধর্মবুরুদ্ধঞ্চ ( দ্বোহপি )৬ সিদ্ধযোগীশ্বরি পরিয়ে । 
কুলং প্রমাণতাং যাতি প্রত্যক্ষফলদং যতঃ ॥ ৮৮ ॥ 

সিদ্ধযোগীদের ঈশ্বরী, পরিয়ে ! কুলধন্ম্ প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলে লোকধর্মবিরুদ্ধ 
হলেও প্রামাণ্য বলে গণ্য হয়। ৮৮ 

প্রত্যক্ষঞ্চ প্রমাণায় সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ে । 

উপলব্ধি বলাত্ৃস্য হতাঃ সবে কুতাকিকাঃ 1 ৮৯ ॥ 

সব জীবের কাছেই প্রত্যক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের উপলদ্ধি 
হয় সেক্ষেত্রে সব কুতাকিক কুপোঁকাং হয় । ৮৯ 

পরোক্ষং কোনু জানীতে” কম্য কিংবা ভবিষ্যতি । 

যদ্ব1১ প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তম১* দর্শনম্ 11 ৯০'। 

কে পরোক্ষ জানতে পারে । কার কি হবে কে জানে। যা প্রত্যক্ষফল 

প্রদান করে তাই উত্তম দর্শন ॥ ৯০ 

রগ, মদাত্মকং। 

রগ, কৌলং। 
রগ, অহং। 

ত! বি গ,_ঙ, তন্ম'ম্মদাত্মুকং কৌলমহং কৌলাত্বকঃ প্রিয়ে । 

তা বি গ,_খ, ঘ, কুলদ্রব্যেকদৈবতম্। 
রগ, বিরুদ্ধে'হপি। 

ত1 বি গ,_উ, সিদ্ধযোগীশ্বরীমতে ॥ র গ, সিদ্ধযোগীশ্বরীমতে ; তা বি গ,-খ, 

সিদ্ধ-যাগীশ্বরো মতে । 

৮ রগ, কোহনুজ্জানীতে। 

৯. তা বি গ,_খ, যদৃবৈ। 
১৬ তা বিগ,--খ, তদেকোতষ। ৪৬ 

গু 
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কুলধর্মমিমং১ জ্ঞাত্বা মুচ্যন্তে সর্বমানবাঃ। 

* ইতি মত্বা মহেশানি ময়া কৌলং বিগহিতমৃ॥1 ৯১ | 
এই কুলধর্ম অবগত হয়ে সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে এই কথা মনে 

করে আমি কুলধর্মের নিন্দা করেছি । ৯১ 

ত্বংকারণ্যবিহীনানাং কুলজ্ঞানবিরোধিনাম্ ॥ 

পশুনামনভিজ্ঞানাং কুলধর্মো বিগহিতঃ ॥1 ৯২ 
তোমার করুণাবঞ্চিত কুলজ্ঞানবিরোধী অনভিজ্ঞ পশুদের কাছে কুলধর্ম 

গহিত। ৯২ 

যস্য জন্মান্তরে পাপকর্মহৰন্রোধিকো২ ভবেং । 
ন তষ্য গুরুকারুণ্যং কুলজ্ঞানং ন জায়তে ॥। ৯৩ ।। 

যার জন্মান্তরের পাপকমবন্ধন অধিক তাঁর গুরুকৃপা লাভ হয় না এবং 

কুলজ্ঞান জন্মে না ৷ ৯৩ 
যথান্ধ! নৈব পশ্যন্তি সূর্যং সর্বপ্রকাশকম্ । 
তথা কুলং ন জানন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ।1 ৯৪।। 

যে-সূর্ধ সমস্তকে আলোকিত করে অন্ধেরা যেমন তাকে দেখতে পায় 
ন| তেমনি তোমার ময়াবিমোহিত ব্যক্তিরা কুলমত জানতে পারে না । ৯৪ 

শৈববৈষ্ণবসৌরাদিও দর্শনান্পি ভক্তিতঃ। 
ভজন্তেৎ মানব নিত্যং বুথায়াসফলানি চ | ১৫ ॥ 

মান্নষ নিত্য ভক্তিভরে শৈব-বৈষ্ণব-সৌরাদি দর্শনের সেবা করে, কিন্ত 
তাদের সে-চেষ্টায় কোনো ফললাভ হয় না। ৯৫ ৮ 

বেদশাস্ত্রাগমৈঃ প্রোক্তং ভোগমো ক্ষৈকসাধনমূ । 
মুঢ়া শিন্দত্তি হ] হস্ত মৎপ্রিয়ং তব দর্শনম্ ॥ ৯৬ ॥ 

হায় হায়! মুট়েরা বেদশাস্ ও আগমে কথিত ভোগ ও মোক্ষের 

একমাত্র উপায় আমার প্রিয় তোমার দর্শনের নিন্দা করে । ৯৬ « 
ভ্রামিত1 হি ময়1৬ দেবি পশবঃ শাস্ত্রকোটিযু ৷ ৫ 

কুলধন্ং ন জানন্তি বৃথ! জ্ঞানাভিমানিনঃ ॥ ৯৭ ॥ 

রগ, ইদং। 

তা বি গ,_উ, কর্মবাধাধিকা ; রগ, কর্মৰাধা ধিকা। 

তা বি গ,_+ক, ঘ, শৈববৈষ্বৰোদ্ধাদি | 
তা বি গ,--উ, জপস্তঃ ॥ র গু তপস্তো। 

রগ, সু! নিল্দতি,। 
তবি গ, ঙ, মহা? রগ, মহা। €6 56 5 * 
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দেবী, আমি পশুদের বহুশাস্ত্রের মধ্যে ঘুরিয়ে মারি । এই ব্যর্থ- জ্ঞানাভিমানী 
ব্যক্তির কুলধর্ম জানে না। ৯৭ 

পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি। 

মুত্্যন্তরস্ত গত্িব মোহনায় দ্বরাত্মনাম্ ॥ ৯৮ ॥ 

দ্বরাত্মাদের মোহগ্রস্ত করার জন্য ভিন্নমুত্তি ধারণ করে আমিই সমস্ত 
পশুশান্ত্র ব্যক্ত করেছি। ৯৮ 

মহাপাপবশান্ন ণাং তেয়ু বাঞ্ণাভিজায়াতে । 

তেষাঞ্চ সদৃগতিরনাস্তি কলকোটিশতৈরপি ॥ ৯৯ ॥ 

মহাপাপের বশেই স্বানুষের সে-সবের প্রতি "অভিলাষ জন্মে। শতকোটি 

কলেও তাদের সদ্গতি হয় না। ৯৯ 

প্রেষমাণোহপি পাপাত্মা কুলে নৈব প্রবর্ততে । 
বাধমাণোহপি প্ুণ্যাত্মা কুলমেবাভিলম্ৰতে ॥ ১০০ ॥ 

কুলধর্মের দিকে প্রেরিত হলেও পাপাক্স। তাতে প্রবৃত্ত হয় না, আর নিবারিত 

হলেও প্ুণ্যাত্মা কুলধর্সই অবলম্বন করে । ১০০ 

কুলধর্সেণ দেবত্বং দেবাঃ সম্প্রতিপেদিরে । 

মুনিযোগীস্বরাদ্যাশ্চ সুসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১০১ ॥ 
কুলধর্মের দ্বারা দেবতার দেবত্ব লাভ করেন এবং ম্বনি যোগীশ্বরাদি 

পরম! সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১০১ 

র্ পশুব্রতার্দিনিরত1ঃ সুলভ! দাস্তিকা ভূবি। 

যে কৌলমেব সেবন্তে তে মহান্তোহতি১ দ্র্লভাঃ ॥ ১০২ ॥ 

পশুর আচরণীয় ত্রতারদদিনিরত দাস্তিক লোকেরা সংসারে সুলভ । কিন্ত 

যার] কুলধর্মের সেব1 করে এরূপ মহৎ ব্যক্তি দুর্লভ । ১০২ 

- মানব। ৰহবঃ সন্তি মিথ্যাঁতত্বার্থবেদিনঃ২ | 

? দর্লভোহয়ং মহেশানিও কুলতত্বঃবিশারদঃ ॥ ১০৩ ॥ 

মহেশানী, মিথ্যা তন্বার্থ জানে এরূপ মানুষ অনেক । কিন্ত কুলতন্ববিশারদ 

ব্যক্তি দুর্লভ । ১০৩ 

তা বিগ»-ঙ, পি ঃ রগ,পি। 

তা বি গ,_-উ, বাদিনঃ £ রগ, বাদিনঃ | 

রগ, কুলেশানি। 

তা বি গ,_ক, কুলধর্ম। ০6 49 ৬ 



৪ __ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

যথা রোগাতুরাঃ কেচিন্মানবাঃ কুলনায়িকে । 

দিব্যোষধং ন সেবস্তে মহাব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১০৪ | 

ওগো! কুলনায়িকা, যেমন কোনো! কোনে! রোগাতুর মানুষ মহাব্যাধি- 

নাশক দিব্য গধধ খায় না । ১০৪ 

তদ্ব্যাধিবর্ধনীপথ্যং কুর্ধন্তি হি কুভেষজম্১ । 
তখৈব জন্মমরণকৃতং২ সাংসারিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ১০৫ ॥ 
সমাচরস্তি সততং ত্বৎকারুণ্যবিবঞ্জিতাঃ । 

ন ভজন্তেও কুলং ধর্মং ভবৰন্ধবিমোচনম্ ॥ ১০৬ ॥ 

সেই রোগবর্ক অপথ্য এবং বাজে ওষধ খায়; তেমনি তোমার, 

করুণাবঞ্রিত ব্যক্তিরা জন্ম থেকে মরণাবধি সর্বদা সাংসারিক কর্মই করে, 

ভববন্ধনমোঁচনকারী কুলধর্মের অনুসরণ করে না । ১০-১০৬ 

যথ! চারণ্যজাতাংস্ত* মরীচাদীন্ বণিগৃজনান্ৎ 

মৌহতো মানবাঃ গীতা যাচত্তে কুলনায়িকে ॥ ১০৭ ॥ 

অনর্ধ্যাণি+ চ রড়ানি ন যাচন্তে হি কেচন। 

তখৈব পশুশান্ত্রাণি কর্মপাশফলানি৮ চ 1 ১০৮ ॥ 

ইতি পৃচ্ছন্তি মৃর্থান্তে৯ তব মায়াবিমোহিতাঃ । 
কুলধন্মং ন পৃচ্ছত্তি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১০৯ ॥ 

' ওগে। কুলনায়িকা, যেমন মোহ্গ্রন্ত মানুষ বণিকের কাছে সানন্দে 

অরণ্যজাত গোলমরিচ চায়, অমূল্য রত কেউ চায় নাঃ তেমনি তোমার 

মায়াবিমোহিত মৃখ্রে! কর্মপাঁশফলপ্রদ পশুশাস্ত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করে, 
ভূক্তিমুক্তি প্রদানকারী কুলধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করে না। ১০৭-১০৯ 

১ রগ, কূভৈষজম্। 
২ তাবিগ,_-ক, জন্মমরণে কৃতিং ; &,-উ, জন্মমরণং কৃতীং । 

ও রগ, ভজন্তি। 

৪ তাবি গ, ক, উ.*লবণলশুন ) রগ, লবণলশুন। 

« রগ, বনিক জন: । | 

৬ তা বি গ,__ঙ, পদার্থানেব সংপ্রীত্য। ॥ র গ, পদ্দার্থানেব সংপ্রীত্য1। 

৭ রগ, অমুল্যানি। 

৮ তাবিগ,_ক,ঙ্) কর্মায়াসফলানি ) র গ, কর্মায়াসফল্গানি । 
৯. তাবি গ,_খ, মৃখদান্ ; এ ৬» মৃর্খা ছি ; র গ, মুর্খ! হি। 
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কন্তুরীং কর্দমধিয়া কর্পুরং লবণেচ্ছয় ৷ 

শার্করং শর্করাত্রান্তা যনিং কাঁচমনীষয়া১ ॥ ১১০ ॥ 

যথানৃষ্টং ন মন্যত্তেও করস্থমপি পামরাঃ | 

তথা কৌলং ন জানন্তি ত্বতপ্রসাদবিবজিতাঃ ॥ ১১১ ॥ 

মূর্খব্যক্তিরা যেমন করস্থ দ্রব্যও তা বস্ততঃ যেমন তেমন বলে জানে না, 
কত্তুরীকে মনে করে কর্দম, কপ্পুরকে লবণ, শর্করাযুক্ত দ্রব্যকে শর্করা, কাচের 
নক মণিকে মণি তেনর্নি যারা তোমার প্রসাদবঞ্জিত তারা কূলধর্জ জানে 
না। ১১০-১১১ 

অহো মেহস্য মাহাআযং ত্বন্মায়াজনিতস্থ্য চ। 

কিমজ্ঞানপিং দেবেশি মোহয়েদমরানপি ॥ ১১২ ॥ 

অহো! তোমার মায়াজনিত মোহের কি মাহাত্ম্য! দেবেশী, এটি 

দেবতাদেরও মোহ্গ্রস্ত করে, অজ্ঞদের ত কথাই নাই। ১১২ 

পেয়ং৬ মদ্যং পলং+ খাদ্যং৮ সমালোকা প্রিয়ামুখম্। 

ইত্যেবাচরণং জাপ্যং পরি প্রাপ।ং৯ পরম্পদম্ ॥ ১১৩ ॥ 

মদ্যপান, মাংসভোজন, প্রিয়ামুখ অবলোকনঃ এরূপ আচরণ করে পরমপদ 

প্রাপ্ত হওয়া যায়. ১১৩ 

গুরুকারুণ্যসংলভামীদৃশং কুলদর্শনম্। 

ত্বদ্্ভক্ত! এব জানস্তি নেতরে ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ১১9 ॥ 

গুরুকৃপা দ্বারা লন্বব্য কুলদর্শন এইরূপই বটে। তোমার ভক্তেরাই 
ভ্ুক্তিমুক্তিপ্রদ এই দর্শন অবগত হয়, অন্যের! নয় । ১১৪ 

যাস 

১ তা টিগ-_-ক মাণং কাচমণিং যথা; 'এ,_খ, মশিঃ কাচমণির্ধথ] ; এ, ফণিং 

কাচমণির্খ]। 

রগ, দৃশ্যং ; তা বি গ”_উ, দৃশ্যাং | 

ত৷ বিগ, _উ, মনুতে ; রগ, মন্বতে। 
তা বি গ,_উ, পামরত £ রগ, পামর১ । 

তা বি গ,-_উ, কিন্ত বক্ষ্যামি ; বর গ, কিন্তু বক্ষ্যামি। 

রগ, কে'হয়ংঃ তা বিগ. ৩, কোহয়ং। 

রগ, বলং। তা বিগ, _ঙ বলং। ৬ 

তা বিগ,_-ক, খাদেখ। 

৯ তাবিগ,_ক,পরাৎ প্রাপ্য । &,-গ, পরিপ্রাপ্পোতি 1” 

€6 ছি ৩0 $ /% 
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গুরূপদেশরহিতা মহাস্ত ইতি১ কেচন। 

মোহয়গ্তি জনান্ সর্ধান্২ স্বয়ং পূর্ববিমোহিতাঃ ॥ ১১৫ ॥ 

গুরুর উপদেশ পায়নি এমন কোনো! কোনো লোক নিজেদের মহান্ত বলে 

জাহির করে । আগে থেকে নিজেরাই মোহগ্রস্ত এইসব লোক সবাইকে 

মোহ্গ্রস্ত করে । ১১৫ 

দুরাচীরপরাঃ কেচিদ্বাচয়ন্তি চ পামরাঃ। 

কথং পুতো৩ ভবেৎ স্বামী সেবকাঃ স্যুস্তথাবিধাঁঃ ॥ ১১৬ ॥ 

দরাচারপরাযণ কোনো কোনো পামর উপদেশ দেয়। এরকম গুরু কি 

“করে নিষ্কলুষ হবে । এর শিষ্কেরাঁও সেইরকমই হবে ।,১১৬ 

বৰহবঃ কৌলিকং ধর্সং মিথ্যাজ্ঞান বিড়ম্বকাঃ। 
স্ববৃদ্ধ্যা* কলগয়্তীথং পারম্পর্যবিবজিতাঁ৫ ॥ ১১৭ ॥ 

মিথ্যাঙ্ঞান প্রচারের দ্বারা বঞ্চনাকারী গুরুশিষ্ঠপরম্পরাবঞজ্িত বনু 

ব্যক্তি নিজ নিজ বৃদ্ধি অনুসারে কুলধর্ম কল্পনা করে। অর্থাৎ কুলধর্ম বলে যা 
প্রচার করে তা তাদের নিজেদের কল্পনা প্রনূতণ ১১৭ 

মদ্যপানেন মনুজো যদি স্দ্ধিং লভতে বৈ। 

মদ্যপানরতাঁঃ সবে সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পাঁমরাঠ৬ 7 ১১৮ ॥ 

মদ খেলেই যদি মানুষের সিদ্ধিলাভ হয়, ত1 হলে যত সব মদখোর পামর 

সিদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১১৮ 
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবে। 

লোকে মাংসাশিনঃ সবে পুণ্যভাজে ভবন্তি হি ॥ ১১৯ ॥ 

মাংস খেলেই যদি পুণ্যগতি লাভ হয় তা হলে দুনিয়ার সব মাংসাঁশী 
পুণ্যভাজন হয়ে যায় । ১১৯ 

শক্ভিসস্তেগমা ত্রেণ* যদি মোক্ষো ভবেত বৈ। 

সর্েইপি জন্তবে! লোকে মৃক্তাঃ স্থযুঃ স্রীনিষেবণাৎ ॥ ১২০ ॥ 

তা ব গ»-_খ, মহাহ্ধং যাত্তি। 

তা বিগ” ক,খ, ঘঃ কেচিৎ॥ 

তা বি গ”৮_ঙ এবং র গ»ধৃত পাঠ তা বিগ, ভূতে । 

ত1 বি গ৮”_উ, সুবদ্ধা] ; র গ, সুৰ,দ্ধা]। 

তা বি গ._গ, ঙ, পারম্পর্যবিমোহিতাঃ 5 র গ* প পারম্প্র্ববিমোহিতাঃ। 

তা বি গ,__গ, যাস্ত সমোহিতাং?। 

তা বি গ,_-খ, ও, আ্ভোগেন দেবেশি £ র গ, ম্রীসম্ভোগেন দেবেশি / ডি 6 ৯ ও 6 % ৪? 
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স্্রীসম্ভোগের দ্বারাই যর্দি মোক্ষলাভ হয় ত1 হলে সংসারে স্ত্রীসম্তোগকারী 
যত জীব আছে সব মুক্ত হয়ে যায়। ১২০ 

কুলমার্গে। মহাঁদেবী ন ময়া নিন্দিত: কচিৎ। 

অখচাররহিতা যেহত্র নিন্দিতান্তে ন চেতরে১ ॥ ১২১ ॥ 

মহাদেবী, আমি কখনো কুলমার্গের নিন্দা করিনি । এক্ষেত্রে যারা 

আচাঁররহিত তারাই নিন্দিত, অন্যেরা নয় । ১২১ 

অন্যথা২ কৌলিকে ধর্মে আচারঃ কথিতো ময়! । 

বিচরন্যন্যথ! দেবি মুঢ়াঁঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ১২২৪ ৃ 

দেবী, আমি কুলধন্জে এক প্রকার আচারের কথা বলেছি, আঁর নিজেদের 

পণ্ডিত বলে গর্ব করে এরূপ মুট়েরা অন্থ প্রকার আচার অনুষ্ঠান করে । ১২২ 
কৃপাণধারাগমনাৎ ব্যাপ্রকগ্ঠীএবলম্বনাৎ। 

ভুজঙ্গধারণান্নুনমশক্যং কুলবর্তনমৃ ॥ ১২৩ ॥ 
কৃপাণের ধারমুখের উপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, শরীরে 

সাপ জড়ানো, এ সবের চেয়েও কুলমার্গের অনুসরণ ছুষ্কর । ১২৩ 

বৃথা পানস্ত দেবেশি সুরাপানৎ তদুচ্যতে। 

তন্ম'হাপাতকং জ্ঞেয়ংঙ বেদাদিযু নিরপিতম্ ॥ ১২৪ ॥ 

বৃথা পানং-বৃথ! পান । সাধনার অঙ্গ হিসাবে শান্ত্রবিহিত মদ্যপান ভিন্ন 

অন্য মদ্যপান বৃথা পান । 

দেবেশী, বৃথাপানকেই বলে সুরাপান । বেদার্দি শাস্ত্রে এটি মহাঁপাতক 

বলে নিরূপিত হয়েছে । ১২৪ 

অনাত্রেয়মনালোক্য“মস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কম্। 

মদ্যং মাংসং পশুনান্ত কৌলিকানাং মহাফলম্ ॥ ১২৫ ॥ 
পশুভাবের সাধকদের পক্ষে মদ্য ও মাংসের আতঘ্রাণ, দর্শন, স্পর্শন, সেবন 

নিষিদ্ধ। কিন্ত কৌলিকদের পক্ষে এসব মহাফলপ্রদ । ১২৫ 

১ তা বিগ, ক, খ, ঘ, চ সবদ।। 

২ তা বি গ,--গ, নাম্যথ|। 

০ তা বি গ,_ঙ, কর্ণ; রগ, কর্ণা। 

তা বি গ»-ঙ, কুলসেবন্ম্। 

রগ, যম্মহ]। 

রগ, দেবি। 

তা বি গ,_উ, মনালোচা ॥ রগ, মনালোচ্য । রা 
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অমেধ্যানি ছিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈব তু । 
দ্বাদশন্ত১ মহামদ্যং২ সর্বেষামধমং স্মতম্ত ॥ ১২৬ ॥ 

মদ্যান্যেকাদশৈব--একাদশ প্রকার মদ্য। আলোচ্য তন্ত্রে (৫1২৯) এই 
একাদশ মদ্যের নাম করা হয়েছে__পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জ্ুর, তাল, এক্ষব*- 
মধু, শীধু, মাধ্বীক, মৈরেয় এবং নারিকেলজ | ছাদশ মদ্যকে বল! হয়েছে 

সুরা (৫।৩০)। মাধুক এবং মাধ্বীক উভয়ের অর্থ মহুয়ার মদ । শীধু আর 

এক্ষব উভয়ের অর্থ আখের রসের থেকে তৈরী মদ। হয়ত সে যুগে একই 
মহুয়া থেকে তৈরী হলেও মাধুক এবং মাধবীব মদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, 
তেমনি একই আখের রস থেকে তৈরি হলেও শ্রীধু আর এক্ষব মধ্যে 

ভেদ ছিল। 
দ্বিজদের ক্ষেত্রে একাদশ প্রকার মদ্য অমেধ্য। দ্বাদশ মদ্য মহামদ্য 

এটিকে সবার অধম মনে করা হয় । ১২৬ 

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপম্া তৃ* মঙগমুচাতে£ । 
তন্মাদ্ত্রাজ্মণরাজন্যে। বৈশ্যশ্চ ন সূরাং পিবেং ॥ ১২৭ ॥ 

সুরা আন্নর মল। এটি সর্বপাপের মুল, দ্বণ্যবস্ত । সেইজন্য ব্রান্মণ ক্ষত্রিয় 

ও বৈশ্থেরা সুরাপান করবে না ॥ ১২৭ ॥ 
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্যাৎ সূর্যাবলোকনম্ ॥ 
তৎসমাপ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়া মত্রয়ং চরে ॥ ১২৮ ॥ 

সুরার উপর চোখ পড়ামাত্র সূর্যদর্শন করবে । তার ত্রাণ নেওয়ামাত্র 
তিনবার প্রাণায়াম করবে । ১২৮ 

আজানুভাং ভবেন্মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ৬ । 

উধর্বং নাভেম্ত্রিরাত্রস্ত মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ ॥ ১২৯ ॥ 

মদ্য স্পর্শ করলে বিধি এই--হাটু পর্যস্ত জলে ডূবিয়ে একদিন আর নাভির 

উরধ্ব পর্যন্ত ডুবিয়ে তিন রাত্রি অবস্থান করবে । ১২৯ | 

রগ, দ্বাদশাখ্যং। 
তা বি গ,__গ, সুধাদ্রব্যং | 

তা বি গ*_ক, খ ঘ, ঙ এবং র গস্ধৃত পাঠঃ তা বি গ, সর্বেষাম্মভমোতমম্। 
রগ, পাপাত্মা। 

৫ তা বি গ”--ক, সরা চৈব মনুষ্তপাং পেয়! তু মলমুচাতে- এই অতিরিক্ত শ্লোকার্ধটি 
পাওয়। যায়। আমদের মম হয়, এটি “সরা! বৈ মলমন্লানাং" ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পাঠাস্তর। 

৬ তা বি গ”--খ, ঘ, আজানুৃভ্যাং ছবেৎ স্বানমানাড্যাপবসেদহূঃ। 
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স্বরাপানে কামকৃতে১ জ্বলস্তীং তাং বিনিক্ষিপেং। 

মুখে তয়৷ বিনির্দপ্ধেৎ ততঃ শুদ্ধিমবাপ্ুয়াৎ ॥ ১৩০ ॥ 
ভোগেচ্ছায় কেউ সুরাপান করলে ফুটন্ত সুরা. তার মুখে নিক্ষেপ করতে 

হবে। এইভাবে মুখে নিক্ষিপ্ত সুর! দ্বারা দগ্ধ হয়ে তার শুদ্ধিলাভ হবে । ১৩০ 

অদ্যম্পর্শাদিতদোষস্থয প্রায় শ্চত্বিধিঃ স্মৃতঃ। 

অবিধানেন যে! হন্যাদাত্সার্থং প্র'ণিনঃ প্রিয়ে ॥ ১৩১ ॥ 

নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ। 
সমতোহপিঃ দ্বরাচারস্তির্গৃযোনিষ জায়তে ॥ ১৩২ ॥ 

মদ্যম্পর্শাদিদোষের* প্রায়শ্চিন্তবিধি স্মৃতিতে বিহিত হয়েছে । প্র্রিয়ে, ষে 

নিজের ভোগের জন্য শান্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে প্রাণিবধ করে সে স্বৃত্যুর পর 

নিহত পশুর গায়ে যত লোম ততদিন ঘোর নরকে বাস করে, আর তারপর 

সেই দ্ুরাচার পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে । ১৩১--১৩২ 

অনুমন্ত] বিশ্বসিতা৷ নিহস্তা ক্রয়বিক্রয়ী । 

ংস্কর্তা চোপহ্র্তী* চ খাদিতাহফ্টো চ ঘাতকাঃ ॥ ১৩৩ ॥ 

অনুমতিদানকারী, বিশ্বাস-উৎপাদনকারী, শিকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী, পাঁচক, 

হরণকারী, ভক্ষক এবং ঘাতক এই আটজন পশুবধ করে। ১৩৩ 

ধনৈধিক্রঠিকোঙ হস্তি খার্দিতা চোপভোগতঃ । 

ঘাঁতকো! বধ্ৰন্ধাঁভযাং ইত্যেষ ত্রিবিধে।৮ বধঃ ॥ ১৩৪ ॥ 

বধ তিন প্রকার। সিক্রয়কারী অর্থগ্রহণ করে বধ করে, ভক্ষণকারী 

ভোজন করে বধ করে, আর ঘাতক বন্ধন ও প্রাণনাশ করে বধ করে । ১৩৪ 

মাংস সন্দর্শনং কৃত্বা! সুরখদর্শনবচ্চরেৎ৯ । 

তম্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যং ন সেবতে১* ক্চিৎ ॥ ১৩৫ || 

রগ অজ্ঞানকৃতে ; ত। বি গ,” ঘ, উ, জ্ঞানকৃতে । 

রগ এবং তাবি গ,_উ-ধৃত পাঠ; তা, বিঃ গ বিনিক্ষিপ্তে । 

তা বি গ,_উ. মাংসাদি ) রগ, মাংসাদি। 

তা বিগ,_ ক, ঘ, সশ্বিতানি ; তা বি গ,_৩ এবং র গ, সম্থিতানি, গলিতানি । 

ত! বি গ”-ক, ভোক্তা ।, 

তা বি গ,_ঙ, এবং র গ, ধনেন চ ক্রেতা । 

তা বি গ,_উ. এবং রগ, ঘাত। 

রগ, ইত্যেষস্ত্রিধো। ্ 

তা বি গ-ঙ, এবং রগ, সৃর্ধদর্শনমণচরেৎ। 
১০ তা! বি গ,-উ, এবং রগ, চ নাচরেখ। 

টি 
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সুরা দেখলে যেরূপ আচরণ করা বিধি, মাংস দেখলেও তাই করতে হবে। 

অতএব, শান্ত্রবিহিত না হলে কখনো মদ্য মাংস খাবে না । ১৩৪ 

বিধিনা সেব্যতে দেবি তরসা' ত্বং১ প্রসীদসি। 

নাশায় স্বপরজ্ঞানং২ সত্যমেব বরাননে ॥ ১৩৬ ॥ 

দেবী, যথাশান্ত্র মদ্য মাংস সেবন করলে তুমি শীঘ্র প্রসন্ন হও। ওগো! 

বরাননা, এতে আত্মপর জ্ঞান বিনষ্ট হয় এ কথা অবশ্যই সত্য। ১৩৬ 

তৃণং বাপাবিধানেন ছেদয়েন্ন কদাচন। 

বিধিনা গাং দ্বিজং বাপি হত্বা পাঁপৈ নন লিপ্যতেও ॥ ১৩৭ ॥ 

এমন কি শান্ত্রবিহিত না হলে তৃণও কর্তন করবে ন1। শান্ত্রবিধি অনুসারে 

গো এবং ব্রান্গণ বধ করলেও বধকারী পাপে লিপ্ত হয় না। ১৩৭ 

বহ্ুনাত্র কিমুক্তেন সারমে কং* শুণু প্রিয়ে । 

জীবন্মুক্িসুখোপায়ং কুলশাস্ত্রেয়ু গোপিতম্ ॥ ১৩৮ ॥ 

প্রিয়ে, এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলে কি হবে, একমাত্র সাঁরকথা বলছি, 

শোন। জীবান্মুক্তির সুখসাধ্য উপায় কুলশাস্ত্রে রক্ষিত আছে । ১৩৮ 

যন্ৃমুক্ষোঃ ফলং দেবি কনকফ্যেব সৌরভম্€ । 
কুলজ্ঞেহপ্যুদ্ধবিখ্যাতেত জ্ঞানং তত্তদনৃত্তমম্ ১৩৯ ॥ 

দেবী, মোক্ষকামী ( অন্মার্গীলম্বী ) যে ফল চায় তা' স্বর্ণপুষ্পের সৌরভের 
মতে? (অর্থাৎ অলীক)। কুলজ্ঞানীদের মধ্যেও যে উদ্ধাক্মায়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন তার 

জ্ঞান অত্যৎকৃষ্ট ৷ ( কুলজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না। অত্যুৎকৃষ্ট কুলজ্ঞান কি 
তার নির্দেশ দেওয়া! হল )1 ১৩৯ 

কুলশাস্্রীণি সর্বাণি ময়ৈবোক্তানি পার্ধতি । 
প্রমাণানি ন সন্দেহো ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ ১৪০ ॥ 

পার্বতী, সব কুলশান্ত্র আমিই ব্যক্ত করেছি । কাজেই এসব নিঃসন্দেহ 

প্রামাণ্য, কোনো যুক্তি ছার! খণ্ডনীয় নয় । ১৪০ 

তা বি.গ,_ক, পরমাত্বং ; এঁ-_-উ, পরমার্থং ) র গ, পরমার্থং। 

তা বি গ,”_খ, গ, উ* এবং র গধুত পাঠঃ তা বি গ, নাশযস্পরিজ্ঞানাৎ। 
তা৷ বি গ”_ক, পাপাৎ প্রমুঞ্চতি। 

তা বি গ--উ, এবং র গ, সবসারং | | 

« তা বিগ,_ঙ, এবং রগ, নাফলম্যপপি সেবিতম্। 
৬ তা বি গ”-ক” কুলজ্ঞো হপুযুদ্ধেবিখ্যাতো জ্ঞানতত্বং তহৃচ্যতে। 

৪ // */ 



রি ্ দ্বিতীয় উল্লাসঃ ৪ ৬১ 

দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মধু বাতা খতায়তে। 

্বাদিষ্টয়া মদিষ্ঠয়া১ ক্ষীরং সপ্পির্মধুদকম্ ॥ ১৪১ ॥ 
হিরণ্যপাবাঃ২ খাদিশ্চ অবপ্নন্ পুরুষং পশুমৃ। 

দীক্ষামুপেয়া দিত্যাদ্য1১৩ প্রমাণং শ্রুতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪২ ॥ 

দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি কয়েকটি শ্রোত মন্ত্রাংশ আলোচ্য শ্লোক দুটিতে ধরা 
হয়েছে। কুলশানত্রেও এগুলি আছে। এ দ্বারা কুলশাস্ত্রের শ্রোত-প্রামাণ্যতা 
প্রতিষ্ঠিত করা হল। এখানে মন্ত্রাংশগুলির মূল নির্দেশ করা যাচ্ছে-_ 

দেবতাভ্যঃ_-দেবতাভ্যস্ ত্বাঁ দেবতাভিগূহ্বামি ।__মৈত্রায়ণী সংহিতা, 

১,৪.৪ ; ৩.৬.৯। ৪ |] 

পিতৃভ্যঃ__পিতৃভ্যঃ সোমবভ্ত্যঃ স্বধা নমঃ। অথর্ববেদ ১৮.৪.৭৩,; স্বধ! 

পিতৃভ্যঃ পুথিবিষদ্ভ্যঃ । অথববেদ ১৮.৪-৭৮। 

মধু বাতা খতায়তে-_ম€ বাত। খতায়তে মধু ক্ষরতি সিন্ধবঃ | খাণ্থেদ, ১.৯০,৬ 

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্তয়া পবস্ব সোঁম ধারয়] । খগ্থেদঃ ৯.১১ ; অথর্ববেদ ৪২৪০৩ 
ক্ষীরং সপির্সধুদকম্-_ক্ষীরং সপিমধুদকম্ । খগ্থেদ, ৯.৬৭.৩২ 

হিরণ্যপাবাঃ_হিরণ্যপাবাঃ পশুম্ আসু গৃভৃণতে । খাণ্বেদ ৯৮৬৪৩ 

খাদিশ্চ- _হস্তেযু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে। খগ্বেদ, ১১৬৮৩ 

অৰপ্নন্ পুরুষং পশুয্-__অৰপ্নন্ প্ুরুষং পশুমূ । খ্াপ্থেদ, ১০.৯০-১৫ 
দীক্ষামুপেয়াৎ__দীক্ষামুপেতি । অথর্ববেদ ৯.৬.(১)৪ 

প্রিয়ে, দেবতাভ্যঃ (দেবতার প্রতি ), পিতৃভ্য (পিতৃগণের প্রতি ), মধু 

বাতা খতায়তে (বায়ুসমৃহ মধুময় হোক ), স্বাদিষ্য়! মদিষ্ঠয় (স্বাঠতম এবং 

অতিশয়-উৎফুল্লতাবিধানকারী ছারা ), ক্ষীরং সপ্গিস্সমধূদকম্ (দুগ্ধ ঘ্ৃত মধু ও 

উদক) হিরণ্যপাবাঃ (হিরণ্যের দ্বারা পবিত্রকারী ), খাদিশ্চ ( হস্তত্রাণক 
এবং), অৰপ্নন্ পুরুষং পশ্ুম্ (বিরাট পুরুষের পশুত্ব কল্পনাকারীসমূহ ) 

দীক্ষামূপেয়াৎ ( দীক্ষালাভ করবে ) ইত্যাদি শ্রুতি কুলশাস্ত্রে আছে । এতে 

কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যতা । ১৪১-১৪২ 

' ইত্যেতং কথিতং কিঞ্চিৎ কুলমাহাত্ম্যমম্ৰিকে। 
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪৩ ॥ 

১. তা বি গ,_খ, গ, স্বাধিষ্ঠানমধিষ্ঠানং ; তা বি গ_উ$ এবং র গ, স্বাধিষ্ঠানমধিষ্ায়াং । 

২ তাবিগ, _ক,মাত্রং ; এঁ_-উ, এবং র গ, পাত্রং। চা 

৬ তা বিগ,_-খ, সম্োদীক্ষয়তীত্যাদ্তাঃ ) এ-ও, এবং র গ* এ । 



৬২. কুলার্ণবতন্ত্রম রি 

অস্থিকা, এই কিঞ্চিৎ কুলমাহাত্ম্য সংক্ষেপে রী করলাম । ওগো 
কুলেশানী, আবার কি শুনতে চাও । ১৪৩ 
ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সবাগমোতমোত্মে সপাদ- 
লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডেপ্বামায়তন্ত্রে কুলমাহাজ্ম্যকথনং নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ ২ ॥ 

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সবাগমোত্তমোত্বম নিবাণমোক্ষদ্বার মহারহস্থয 

শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধায়্ায়তন্ত্রে িজাহাজ্যিডত নামক দ্বিতীয় 

উল্লাস সমাপ্ত । ২ 



তৃতীয় উল্লাস: 

শ্রীদেব্যুবাচ। 

কুলেশ শ্রোতৃমিচ্ছামি সবধর্মোত্তমোত্তমম্। 

উদ্ধায়ায়ঞ্চ তন্মন্ত্রং মাহাম্ম্যং১ বদ মে প্রভেো! ॥১॥ 

উদ্ধায়ায়াঞ্চ__উদ্ধায়ায় এবং । আম্মার শবের মৃখ্য অর্থ বেদ। পরশুরাম- 

কল্পসৃত্রের.(১।২) বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন “আপ্নায় শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ 

হলেও তন্ত্র বেদের সার বলে আ্লায় শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে। 

তন্ত্রের ভাগবিশেষকেও আযম্মায় বলা! হয়। সমগ্র অন্ত্রশান্ত্রকে পাঁচটি * 

আয্মায়ে ভাগ করা হয়েছে । যথা--পূর্ব *শ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও উদ্ধ। শিবের 

পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চায়ায় উদ্ভূত হয়েছে । 

শ্রীদেবী বললেন, কুলেশ, সব উত্তম ধর্মের মধ্যেও যা উত্তম সেই কুলধর্মের 

উদ্দায়ায়, মন্ত্র এবং মাহাত্মের কথা শুনতে চাই। প্রত, আমাকে তাই বল। ১ 
শ্রীঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবন্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপূচ্ছসি। 
তস্য শ্রবণমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ২॥ 

শ্রীঈশ্বর বললেন» দেবী, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে ত1 বলহি, 

শোন। এটি শোনামাত্র শ্রোতার প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন। ২ 

্ ন কদাচিন্ুয়া প্রোস্তমিতঃ পূর্বং কুলেশ্বরি । 

কথয়ামি তব স্সেহাদৃদ্ধায়্ায়ং শৃথু প্রিয়ে ॥ ৩॥ 

কুলেশ্বরী, উদ্ধায়ায়ের কথা আমি এর আগে আর কখনও বলিনি । প্রিয়ে, 

তোমার প্রতি প্রেমের জন্য এবার বলছি । ৩ 

* বেদশাস্ত্রপুরাপানি প্রকাশ্যানি কুলেশ্বরি । 

শৈবশাক্তাগমাঁঃ সর্বে রহস্যাঃ পরিবী ততাঁঃ ॥ ৪1 

শৈবশাক্তাগমীঃ-শৈব এবং শাক্ত আগমসমূহ। আগম শবের বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পাশুপতসৃত্রের (১১) ভাস্তে কৌগ্ডিণ্য বলেছেন, মহহেশ্বর 

থেকে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরায় আগত শান্ত্র আগম । | 

১. তা বিগ”উ, এবং রগ, উদ্ধায়ায়হয মহাত্মযং তনং। 
হু তত? বি গ,»-খ, শহ্করা । 

৬ ত। বি গ,_-খ, গ, ঘ, শৈবশান্ত্াগমাঠ । &,+৬, এবং র গ)"শৈবাচারাসমাঃ| 



৬৪. কুলার্ণবতন্ত্রম 
তন্ত্রশান্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আগম অন্যতম | - বিশ্বসারতন্ত্রের মতে 

“সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরম্চরণ, 
ষট্কর্মসাধন এবং চত্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতট লক্ষণমুক্ত শান্ত্রকে জ্ঞানী 

ব্যক্তিরা আগম বলেন।” (অন্যান্য ব্যাখ্যাদি--দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় 

শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭-৯ )। 

কুলেশ্বরী, বেদ-শান্ত্-পুরাণ এসব প্রকাশ্। কিন্ত সব শৈবশাভ আগম 
গুহ বলে খ্যাত । ৪ 

রহস্যাতিরহস্যাঁনি কুলশাস্ত্রীণি পারবতি । 
রহস্যাতিরহদ্যানাং রহগ্যমিদম্বিকে ॥ ৫ ॥ 

পার্বতী, কুলশান্ত্রসমূহ গুহ্যাতিগুহ্য । অগ্থিকা, সেই গুহাতিগুহেরও এটি 

গুহ্য। ৫ 

উদ্াম্ায়স্য তত্বং হি১ পূর্ণৰ/দ্মাত্মকং পরম্২ ॥ 
স্গোপিতং ময়া যত্রাদিদানীন্ত প্রকাশ্যতে ॥ ৬ ॥ 

উদ্ধায়ায়ের তত্ব পৃর্তব্রক্মাত্মরক পরমতত্ব। এটি আমি এতকাল যত্রসহকাঁরে 

ভাল করে গোপন করে রেখেছিলাম । ইদানীং প্রকাশ করছি । ৬ 

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চামায়াঃ সমুদ্গতা2। 

পূর্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণম্চোত্তরস্তথ! ৷ 

উদ্লান্নায়শ্চ পঞ্চেতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীতিতাঁঃ ॥ ৭ ॥ 

পঞ্চমুখেভ্যশ্চ_পঞ্চমুখ থেকে । “শিবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত 
বামদেব অঘোর তৎপুরুষ এবং ঈশান।” অবস্থান যথাক্রমে পশ্চিমে, উত্তরে, 
দক্ষিণে, পূর্বে ও মধ্যে । “পূর্ব ও পশ্চিম মুখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পূর্বমুখকে 
সদ্যোজাত এবং পশ্চিমমুখকে তৎপুরুষও বলা হয়।” সদ্যোজাত মুখ থেকে 
পশ্চিমাম্ায় (মতান্তরে পুবীয্মার ), বামদেব থেকে উত্তরায়ায়, তঘোর থেকে 

দক্ষিণাম়্ায়, তৎপুরুষ থেকে পুধায়ায় (মতান্তরে পশ্চিমায়ায়) এবং ঈশান্ত 

থেকে উদ্ধীস্নায় উত্তত হয়েছে। (শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্রঃ শান্ত্রমলক ভারতীয় 
শরক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০১২)। 

আমার পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চায়ায় উদ্ভৃত। পুর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, উদ্ধ 
এই আয্ায় পঞ্চককে মোক্ষমার্গ বল! হয় । ৭ 

তা বি গ,_ঙ, এবং র গন উত্ধীন্বায়ঞ্চ তং বেদ্নি। উদ্ধান্নায়ার্থতত্বং হি। 

তা বি গ,-ঙ এবং রগ, পৃজাহস্তাত্বকং পরমূ। 
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আম্নায়াঃ ৰহব সন্তি নোদ্ধীম্বায়েন তে সমাঃ।॥ 

সত্যমেতদ্ বরারোহে নাত্র কাধ্য। বিচারণা ॥ ৮ ৪ 

ওগো বরারোহা, আম্নায় অনেক। কিন্তু সেগুলি উদ্ধায়্ায়ের সমান নয়॥ 

এ কথা সত্য। এ বিষয়ে বিচারবিতর্ক নিম্প্রয়াজন | ৮ 

আম্নায়া ৰহবে গুপ্তা+শ্চত্বরাম়ায়ভেদজাঃ। 

অশ্মিংস্তন্ত্রে, সমাখ্যাতাঃ পূর্বং তেও কুলনায়িকে ॥ ৯ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, চাঁর আয্মায় থেকে অনেক গৃঢ় আম্মায় উদ্ভূত হয়েছে 
এই তন্ত্রে আমি তাদের পূর্বে বিকৃত করেছি । ৯ 

চতুরায়ায়*বেত্ারো ৰহবঃ সন্তি মানিনিৎ । 
উদ্ধায়ায়স্য ততৃজ্ঞা বিরল" বীরবন্দিতে ॥ ১০ ॥ 

ওগো মানিনী, চত্রুরায়়ায়বিদ অনেক আছে । কিন্তু, হে বীরবন্দিতা, 

উদ্ধাক্ায়ের তত্বৃজ্ঞ বিরল ॥ ১০ 

যাবস্তঃ পাংসবো ভূমেন্তাবস্তঃ সমুদীরিতাঃ। 

একৈকাম্নায়জ। মন্ত্রা ভূক্তিযুক্তিফলপ্রদাঁঃ ॥ ১১ ॥ 

বলা হয় পৃথিবীর যত ধুলি একেক আগ্নায় থেকে উদ্ভূত তুক্তিমুক্তি- 

প্রদানকারী মন্ত্র তত। ১১ 

উপমন্ত্রাশ্চ তাবন্তঃ সারদা: সমুদীরিতাঃ। 

ময়ৈব কথিতাস্তে তু লোকানুগ্রহকাজ্ষয়া॥ ১২ ॥ 

শ্রেষ্ঠপদার্থ-প্রদাঁনকারী উপমন্ত্রও সেই সংখ্যক বলা হয়ে থাকে ॥ জগতের 

প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছাঁয় আ'“মই তাদের ব্যক্ত করেছি। ১২ 

সর্বেষামপি মন্ত্রাণাং দেবতাস্তৎফলপ্রদীঃ। 

আবয়োরংশসম্ভৃতাঃ সমৃদ্দিষ্টাঃ শুচিস্মিতে ॥ ১৩ ॥ 

৬১ তা বিগ, _-ক, ঘ, শ্চোতরা ॥ 

২ তাবি গ,--ক, যন্মিন্ মন্ত্রেঃট এ-_-গ, ঘ, অন্মিন মন্ত্রে। 

৩ তা বিগ” _গ, ঘ, সর্বত্র ; এ ঙ* এবং রগ, পুবত্র। 

তা বি গ--ঙ এবং র গ, উত্তরাস্বায়। ও রর 

৫ তা বি গ”-গ, ঘ,্-্ধৃত পাঠ? এ »স্স্প্তী, পার্বতি $ & এবং | গাঁ, মানিনত 1 

৬ তা বিগ,-ঙ এবং রগ, উদ্ধাস্বায়াজ । 

ণ তা বি গ,্ক, খধঃ বীরাণাং । 

| ্ 



৬৬ র কুলার্ণবতত্ত্রমূ 

সব মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই সেই মন্ত্রের (বাসনা অনুযায়ী ) ফল 
প্রদান করেন। ওগো শুচিস্মিতা, এসব দেবতা আমাদের উভয়ের অংশসম্ভৃত 

বলে খ্যাত । ১৩ 

সবমন্ত্রানহং বেদ্মি নান্যো জানাতি কশ্চন । 

মত্প্রসা-দন যঃ কশ্চিদেত্তি মানবকোটিযু ॥ ১৪ ॥ 

আমি সব মন্ত্র জানি, অন্য কেউ জানে না। আমার প্রসাদেই কোটি 

মানুষের মধ্যে কোনো একজন জানতে পারে | ১৪ 

একাম্নায়ঞ্চ যো বেত্তি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ। 

কিং পুনশ্চতুরায়ায়বেত। সাক্ষাচ্ছিবো ভবে ॥ ১৫ ॥ 

যে একটিমাত্র আমায় জানে সে মুক্তিলীভ করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

চতুরাম্ায়বিদের কথা আর কি বলব, সে সাক্ষাৎ শিব হয়ে যায় । ১৫ 

চতুরাক্ায়বিজ্ঞানাদৃর্ধীয়ায়ঃ পরঃ প্রিয়ে১। 
তস্মাত্তদেব জানীয়াদ্ যদীচ্ছে সিদ্ধিমাআনঃ ॥ ১৬ ॥ 

প্রিয়ে, চতুবরায়ায় জানার চেয়ে উদ্ধাম়্ায় জানা উত্তম। সেই কারণে, যে 
নিজের সিদ্ধি ইচ্ছ। করে তাকে তাই জানতে হবে । ১৬ 

| উদ্বত্বাৎ সর্বধর্মাণা মূদ্ধাম়্ায়ঃ প্রশস্যতে২ | 
উদ্ধং নয়ত্যধ£স্থথ্চ৩ উদ্ধায়ায় ইতীণ্রতঃ ॥ ১৭ ॥ 

সর্ধধর্মের চেয়ে উধের্ব বলে উধ্্বাম্নায়ের শ্রেষ্ত্ব । অধস্থ ব্যক্তিকেও উদ্ধে 
নিয়ে যায় বলে এই আ্নায়কে উদ্ধায়ায় বলা হয়। ১৭ 

উদ্ধতত্বাৎৎ কুলেশা নি ধ্বস্তসংসারসাগরাং। 

উদ্ধলোকৈকসেন্য ঠ*দৃগ্ধীয়ায় ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥ 

কুলেশানী, যেহেতু এটি ভধ্বতত্ব, এর দ্বার সংসারসাগর নিরাকৃত হয় 

এবং যেহেতু এটি একমাত্র উধ্বলোকসেব্য সেইহেতু একে উধ্বামুার 
বলা হয়। ১৮ 

তা বি গ,__খ, গ, ঘ, ইতীরিতত | 

ত1বি গ,_ক,গ.ঙ এবং র গ.-্ধত পাঠ; তা বি গপ্রশংস্যতে 

তা বি গ,_উ, এবং র গ, ঢেখ। 

ত। (ব গ,_খ, উত্ধাচ্চ। 
ত বিগ” _উ, এৰং রগ, উর্ধলেকনিষেবাত্ব। । 
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তন্মাদ্দেবেশি জানীহি সাক্ষান্মোক্ষেকসাধনম্ । 

সবাক্ায়াধিকফল-ংমুদ্ধাম্নায়ং পরাৎপরম্ ॥ ১৯ ॥ 

দেবেশী, উধ্বাম্নায়কে মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎসাধন, সব আম্ায়ের চেয়ে 

গধিকফলপ্রদানকারী এবং পরাংপর বলে জানবে । ১৯ 

সর্বলোকেষু সর্বেভ্যো হাহং পৃজ্যো যথা প্রিয়ে । 

আম্ায়েষু চ সর্কেষু উদ্ধায্নায়স্তথা শিবে৩ ॥ ২০ ॥ 
প্রিয়ে, আমিই যেমন সর্বলোকে স্বজনের পৃজ্য তেমনি, ওগো! শিবা, সমস্ত 

ায়ায়ের মধ্যে উদ্ধাম্নায়। ২০ 

দেবতানাং*্যথা বিফুণ্র্জেণাতিষাঁং ভাঙ্করে। যথা । 

তীর্থানান্ত যথা কাশী স্বন্দী সরিতাং যথ। ॥ ২১ ॥ 

পর্তানাং যথ। মেরুস্তরূণাং চন্দনং যথা। 

অশ্বমেধঃ ত্রতৃনাঞ্চ পাষাণানাং যথা মণিঃ॥ ২২॥ 

যথা রসানাং মাধুধং ধাতুনাং কাঞ্চনং যথা । 

চতুস্পদাং যথা ধেনুধখা হংসস্ত পক্ষিণাম্ ॥২৩॥ 

আশ্রমাণাং যথা ভিক্ষুর্র্ণানাং ৰাাপ্গাণো যথা। 
মনুগ্যাণাং যথা রাজাহবয়বানাং যথা! শির5৪ ॥ ২৪ ॥ 

আমোদানাঞ্চ কন্তুরী যথা কাক্কীপুরী পুরাম্। 
তখৈব সবধনসাণামুদ্ধায়ায়োহধিকঃ প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥ 

দেবতাদের মধ্যে যেমন বিষু, গ্রহাদি জ্যোতিষ্কের মধ্যে যেমন সূর্য, তীর্থ- 

সমূহের মধ্যে যেমন কাশী, নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, পর্বতসমূহের মধ্যে 

যেমন সৃমেরু, বৃক্ষ গমূহের মধ্যে যেমন চন্দন, যজ্ঞসমূহের মধ্যে যেমন অশ্বমেধ, 

প্রস্তরসমূহের মধ্যে যেমন মণি, রসসমুহের মধ্যে যেমন মাধূর্ষ, ধাতুগুলির মধ্যে 

যেমন কাঞ্চন, চতুষ্পদের মধ্যে যেমন ধেনু, পাখীদের মধ্যে যেমন হংস, 

চতুরা শ্রমের মধ্য যেমন সন্যাস, চতুর্বর্পের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, মনুষ্যদের মধ্যে 

যেখন রাজ, অবয্বগুলির মধ্যে যেমন শির, সৃরভিদ্রব্যগুলির মধ্যে যেমন 

ক্তুরী, নগরগুলির মধ্যে যেমন কাঞ্চীপুরী, তেমনি ওগো প্রিয়, সর্বধর্মের 
মধ্যে উদ্ধাায় শ্রেষ্ঠ । ২১-২৫ 

ত1 বিগ, _খ, গ, নান । 

তা। বি গ”_খ, সবাম্বায়াধিপুকং পুণ্যং। 

রগ, প্রিয়ে। 

তা বি গ,__ক, অমবাণাং যথ। শিরত। 9  &$ // ৬ 
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নানাজন্মাজিতাপারপুণ্যকর্মফলোদয়াং । 
উদ্বায়ায়ং বিজানীয়ান্নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ২৬ ॥ 

ওগে! বীরবন্দিতা, নানাজন্মাঞজিত অশেষ পুণ্যকর্মের ফলে জীবের উদ্ধায়ায়- 
জ্ঞান হয়ে থাকে, অন্যথা নয়। ২৬ 

ধন্যে! মনুষ্যলক্ষেয়ু জানাতি কুলসাধনমৃ১ । 

তেষাং লক্ষেবু যঃ কশ্চিদ্দুদ্ধায়্ায়ং প্রবেত্তি চ ॥ ২৭ ॥ 
লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন কুলসাধনা জানে । সেধন্য। এরূপ লক্ষ 

ব্যক্তির মধ্যে কেউ একজন ষে উধ্বায়ায়জ্ঞান লাভ করে সেও ধন্য । ২৭ 

ন বেদৈর্নাগমৈই শাস্কৈর্ন পুরাণৈঃ সৃবিস্তরৈঃ। 
ন ষজ্ঞৈরন তপোভিব] ন তীর্থব্রতকোটিভিঃ ॥ ২৮ ॥ 

নান্যৈ২রূপায়ের্দেবেশি মন্ত্রোষধিপ্ররঃসরৈঃ | 
আম্নায়ে।৩ জ্ঞায়তে চোগ্ধঃ শ্রীমদ্গুরুমুখং বিনা ॥ ২৯ ॥ 

দেবেশী, শ্রীমদ্গুরুমুখে ছাড়া বেদ-আগম-শান্ত্র-পুরাণের বিস্তৃত অধ্যয়নের 
দ্বারা, যাগযজ্ঞের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, বন্ুতীর্থগমনের দ্বার! বা মন্ত্রৌষধিপ্রমুখ 
অন্য কোনো উপায়ের দ্বার! উধ্বাম্নায়ের জ্ঞান লাভ করা যায় না । ২৮-২৯ 

তমেবান্বেষয়েতৃত্র*ঃ সর্বজ্ঞং করুণানিধিমূ । 

সবলক্ষণসম্পন্নং* উদ্ধায্নায়ার্কোবিদম্ড । 
তন্মাদ্দেবেশি* জানীয়াদ্দুদ্ধায়ায়ং কুলেশ্বরি ॥ ৩০ ॥ 

সর্বলক্ষণসম্পন্নং__সর্বলক্ষণযুক্ত । তন্ত্রশাস্ত্রে সৃগুরুর যেসব লক্ষণ নির্দিষ্ট 

হয়েছে সেইসব লক্ষণযুক্ত। নানা তন্ত্রে গুরুর লক্ষণ বণিত হয়েছে । যেমন 

রুদ্রযামলে ( উত্তরতন্ত্র, পটল ২ ) বল! হয়েছে__“গুরু হবেন শান্ত, দাস্ত, কুলীন 

১. তা বি গ”_-ঙ, এবং রগ -ধৃত পাঠ। তা বিগ, কৃলদর্শনমূ। ৪ 

২. তা বিগ, _ঙ, এবং রগ, অন্য । 

৩ ২৯ সংখ্যক শ্লোক ও ৩০ সংখ/যক শ্লোকের মধ্যে তা বি গ,_উ, এবং র গ,.তে এই 
ক্লোকার্ধটি পাওয়া যায়_বিধাতবাস্তয়া দেব্যা সততঞ্চ পুনঃ স্বয়মূ। 

8 রগ,-এ তমেবাহেেষয়েতৃত্র ইত্যাদি ক্লোকার্ধের পর এই শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়__ 

আমম্নায়াং যে! নরে! দেবি বিজানতি চ তত্বৃতত। 

« রগ, সর্বলক্ষণসম্পূর্ণ)। 
ব্লগ, উদ্ধায়ায়াতমকোবিদ্ঃ। 
»ক্মাঙ্দেবেশি ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পর এই শ্োকাধ টি পাওয়া যায়__লভতে কাঙ্কিতাং 

সত্যং সত্যং বরাননে । ট 
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অর্থাৎ কৌল, বিনীত, শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, সৃপ্রতিঠিত, শুচি, দক্ষ, 
স্থবুদ্ধি, আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ, ধ্যাননিষ্ঠ, মন্ত্রতন্রবিশারদ, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, 

মন্ত্ার্থজ্ঞাপক, রোগহীন, নিরহংকার, নিবকার, মহাঁপপ্ডিত, বাকৃপতি, 

শ্রীসম্পন্ন, সর্বদা যজ্ঞবিধানকারী, পুরশ্চরণকারী, সিদ্ধ, হিতাহিতবিবজিত, 

সর্বসলক্ষণযুক্ত, মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা আদৃত, প্রাণায়ামাদি সিদ্ধ, জ্ঞানী, মৌনী, 
বৈরাগ্যযুক্ত, তপস্থবী, সত্যবাদী, সর্বদ! ধ্যানপরায়ণ, আগমার্থবিশেষজ্ঞ, নিজধর্ম- 
পরায়াণ, অব্যক্তলিঙ্গ চিহস্থঃ ভাবুক, কল্যাণকরদানপরায়ণ, লক্ষ্মীবান্, ধৃতিমান্ 

এবং নাথ ।” 

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসেও সদ্গুরুর লক্ষণ বিস্তৃতভাঁবে 

বণিত হয়েছে । (এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 
১ম সং, পুঃ ৭২৯-৭৩২ ) 

উধ্বায়্ায়ার্থবেতা সর্বলক্ষণসম্পন্ন সর্বজ্ঞ করুণানিধি সেই গুরুর সন্ধান যত 

করে করতে হবে। ওগো দেবেশী, কুলেশ্বরী, তার কাছ থেকে ভধ্বণয়ায় 

জানতে হবে । ৩০ 

আম্নায়ং যো নরে৷ দেবি বিজানাতি চ তত্ৃতঃ ৷ 

লভতে কাজ্ক্ষিতাং সিদ্ধিং সত্যং সত্যং বরাননে১ | ৩১ ॥ 

দেবী, যে মানুষ তত্বতঃ আম্নায় জানতে পারে, ওগো বরাননা, সে সত্য 

সত্য বাঞ্কিত সিদ্ধি লাভ করে । ৩১ 

উদ্ধীম্মায়ং বিজানাতি ষঃ সম্যকৃং শ্রীগুরোরুখাৎ। 

শান্ত্রমার্গেণ সত নরে। জীবন্মৃক্তো ন সংশয়হ ॥ ৩২ ॥ 

যে বাক্তি শান্ত্রনিদ্দিষ্ট পদ্ধতিতে শ্রীগুরুমুখে উধ্বীম্বায় অবগত হয় সে 
জীবন্মুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৩২ 

আম্নায়মীদুশং* দেবি বিজানাতি চ তত্বত2৫ । 

* স বন্দ্যঃ সদ্গুরুঃ সোইর্চয স দৈবজ্ঞঃ স মান্ত্রিকঃ। 

রর স সেব্যঃ স চ সংস্ততাঃ৭ স দ্রষ্টব্যঃ” স সাত্বিকঃ৯ ॥ ৩৩ ॥ 

১ বর গ,-এ এই শ্লোকটি এখানে নেই। শ্লোকার্ধ ছুটি পৃথকৃভাবে অন্যত্র সন্নিবেশিত 
হয়েছে। পুর্বেই পাদটীকায় আমরা তা দেখিয়েছি । 

২ তখবিগ,__ওঙ, এবং রগ, কশ্চিং। ৩ তাবিগ,”_ও, এবং র গ, শান্ত্রমার্গেণৈব ! 
& এঁ-উ. এবং লগ, আম্ীয়ং যো নরো।। 
« তা বি গ,নিদিউ ক, খ, গ, পুণ্থিতে এখান থেকে আরম্ভ করে দেড়খানি 

' শ্লোক নেই। 
৬ ত।বিগ»”-ঘ, সগুরুঃ সোহপি। ৭ এ, _ঘ, সস্ভা্য১ | 
৮ রগ, ইইবাঃ। ৯ বি গ, _ঘ, মমাধিকঃ ॥ 
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দেবী, এই প্রকার আয়ায় যে ততৃতঃ জানে সে বন্দনীয়, সদ্গুরু, আর্নীয়, 

দেববিদ্, মন্ত্রকুশল. সেবাযোগ্য, স্তবনীয়, দর্শনীয় এবং সাত্বিক | ৩৩ 

স ব্রতী সতপস্বী চ সোহইনুষ্ঠাতা স পৃজকঃ। 
স বেদাগমশান্ত্রাদিসববিদ্যাবিশাঁরদঃ ॥ ৩৪ ॥ 

সে ব্রতী, তপস্বী, ধর্মানুষ্ঠাতা, পুজক, বেদাগমশাস্তাদি সর্ববিদ্যাবিশারদ । ৩৪. 

স আচাধঃ স মতিমান্ স যতিঃ স চ কোৌলিকঃ। 

স যক্ব। সচ পৃতাত্রা সজাপী স চসাধকঃ॥ ৩৫ ॥ 

সে আচার্য, মতিমান্, যতি, কৌলিক, যাঁগশীল, পৃতাত্মা, জপকারী এবং 
সাধক । ৩৫ 

স যোগী স কৃতার্থস্ত১ স বীরঃ সচ উত্তম2২ । 

স পুণ্যাআা স সবজ্ঞঃ৩ স যুক্তঃ স শিবঃ প্রিয়ে ॥ ৩৬ ॥ 

প্রিয়ে, সে যোগী, কৃতার্থ, বীরভাবের সাধক, সে উত্তম, পুণ্যাতমা, সব্জি 
মুক্ত, সে শিব । ৩৬ 

তৎকুলং পাঁবনং দেবি ধন্যা তজ্জননী স্মৃতা* । 

তৎপিতা চ কৃতার্থ? স্যান্থুক্তান্তৎপিতরঃ প্রিয়ে । 

পুণ্যান্তদূবংশজা: সবে পৃতা« ্তন্িত্রবান্ধবাঃ ॥ ৩৭ ॥| 

দেবী, তার কুল পাঁবন, জননী ধন্টা। তার পিতা কৃতার্থ, পূর্বপুরুষের 

মুক্তিপ্রাপ্ত । তার বংশোদ্ভূত সবাই পৃণ্যবান্, তার মিত্রবন্ধুরাও পৃত | ৩৭ 

ৰহুনেহ কিমুক্তেন চোদ্ধায়্ায়পরস্থ্য চ। 

ল্মরণং কীর্তনং বাপি দর্শনং বন্দনংঙ তথা । 
সম্ভাষণঞ্চণ কুরুতে রাজসুয়াধিকং ফলং ॥ ৩৮ ॥ 

উধ্বাম্নায়পরায়ণ ব্যক্তি সম্বন্ধে এখানে আর বেশী বলে কি হবে। তাঁর 
স্মরণ, কীর্তন, বন্দনা যে করে, ষে তাকে সম্ভাষণ করে, সে রাজদুয়যজ্ঞের 

অধিক ফল পায় ৩৮ 

স যত্র বসতে দেবি তত্র শ্রীবিজয়ো* ভবেং। এ 

অনাময়ং সৃভিক্ষঞ্চ সুবৃষটিনিরপদ্রবম্ ॥ ৩৯ ॥ 

১ তা1বিগ,_উ. এবং বর গ, সঙ্গতার্থস্ত। 

২ এ,_উ, এবং রগ, সত্বমঃ | ৩ তা বি গ+--খ ধর্মজ্ঞঃ | 

৪ এঁ,_খ, গ, পরা। « এ,ঘ, পুণ্যা। 
৬ এও, এবং র গ, স্পর্শনং ।? ৭ তা বিগ, -খ, সম্ভাবন ॥ 

গ ত্র ৪্াহী, বিজয়ী ! ্ 
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দেবী, সে ষে স্থানে বাস করে সেখানে শ্রী এবং বিক্রয় অবস্থান করে । সে- 
স্থান নিরাময়। সেখানে সুরুষ্টি হয়, প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং কোনো 
উপদ্রব থাকে না। ৩৯ 

তন্মাদ্ গুরুপ্রসাদেন উদ্ধায়্ায়ং নরোত্তমত। 

যো বেত্তি তত্বতো! দেবি স মে প্রিয়তমো ভবে ॥ ৪০ ॥ 

অতএব, দেবী, যে-নরোত্তম গুরুপ্রসাঁদে তত্বতঃ উধ্বাম্নায় অবগত হয় সে 

আমার সব চেয়ে প্রিয় । ৪০ 
পৃবণম্নায়ঃ সৃষ্টিরূপঃ১ স্থিতিবূপম্চ২ দক্ষিণঃ | 

'হারঃ পশ্চিমে দোঁব উত্তরোহনুগ্রহো ভবেং 1৪১ ॥ 

দেবী, পূর্বাম্ায় সৃষ্টরূপী অর্থাং এতে প্রধানতঃ সৃষ্টিতত্ব বিরৃত, 

'দক্ষিণাম়ায় স্িতিরূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ স্থিতিতত্ব বিবৃত, পশ্চিমাম়ায় 

সংহাররূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ সংহারতত্ব বিবৃত আর উত্তরাম্ায় অনুগ্রহরূপী 

অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ অনুগ্রহতত্ব বিবৃত । ৪১ 

মন্রযোগং বিছু পূর্বং ভক্তিযোগঞ্চ দক্ষিণম্ । 

পশ্চিমং কর্মযোগঞ্চ জ্ঞানযোগং তথোত্তরম্ ॥৪২ 1. 
পূর্বামায়কে মন্ত্রযোগ, দক্ষিণাম্নায়কে ভক্তিযোগ, পশ্চিমায়ায়কে কর্মযোগ 

এবং উত্তরাম্ায়কে জ্ঞানযোগ বলে জানবে 1৪২ 

পুবণায়ায়স্য সঙ্কেতাশ্চত্রর্বিংশতিরীরিতাঃ ॥ 

দক্ষিণায়ায়সক্কেতাঃ পঞ্চবিংশতিরীরিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ 
পূর্বায়ায়ের চত্ুবিংশতি সঙ্কেত এবং দক্ষিণায়ায়ের পঞ্চবিংশতি সঙ্কেতের 

কথা বলা হয় । ৪৩ 
পশ্চিমায়াঁয়সন্কেতা দ্বাত্রিংশংও সমুদাহৃতাঃ* । 

বিহঃ ষট্ত্রিংশদায়ায়েং সঙ্কেতাঃ শ্রীমহত্তরে ॥88 1 

পশ্চিমার়ীয়ের সঙ্কেত দ্বাত্রিংশং বলে কথিত আর শ্রীম্ত্তরাম়ায়ের সঙ্কেত 

ফটৃত্রিংশং বলে জানবে । ৪৪ 

তা বি গ, _খ, হাতরূপত | 

এ,_খ, সুষ্টিরূপঠ | 

এ, উ, দ্বাবিংশৎ ; রগ, পশ্চিমান্নযসঙ্কেতো দ্বাবিংশৎ | 

কব গ, সম্দাহ ত১। ঞ 

তা বি গ,--খ, ষড়বিংশদাস্সায়ে। 

এ, ৬, এবং রগ, উত্তর;ম্ায়সঞ্কেতঃ যট্ব্রিংণৎ সমনদাহত: | €6 ০ $ /9 *% 
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উদ্ধাক়্ায়স্য চৈতানি ন সন্তি১ কুলনায়িকে । 
সাক্ষাচ্ছিবংস্বরূপত্বান্ন কিঞ্চিত কম বিদ্যতে ॥ 8৫ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, উ্ধ্বাম্ায়ের এসব কিছু নেই। সাক্ষাৎ শিবস্বরূপত্ব 
এর বিষয় বলে অন্য কোনো কর্ম নেই । ৪৫ | 

উদ্ধায়ায়স্য মাহাজ্স্যমহং বেছি ন চাঁপরঃ। 

মতস্রেহাত্বঞ্চ জানাসি সত্যমেতদ্বরাননে ॥ ৪৬ ॥ 

ওগো বরাননা, উধ্বাম্ায়ের মাহাজ্ম্য আমি জানি, অন্য কেউ নয়। 

তোমার প্রতি আমার প্রেমের জন্য তুমিও জান এ কথা সত্য । ৪৬ 

উদ্ধায়ায়স্য মাহাজ্সামিতি তে কথিতং'ময়া৩। 

সমাসেন কুলেশানি মন্ত্রমাহাত্্যমুচ্যতে* ॥ ৪৭ ॥ 

ওগো কুলেশানী, এই তোমাকে ভধ্বায়ায়ের মাহাত্ম্য বললাম। এবার 

ক্ষেপে মন্ত্রমাহাত্ময বলব । ৪৭ 

ইতঃ পূর্বংঃ ময়া নোক্তং যস্থয কম্যাপি পাবতি । 
তদ্ধদামি তব স্সেহাচ্ছণু মত্প্রীণবল্পভে ॥ ৪৮ ॥ 

পার্বতী, এর আগে এটি আর কাউকে বলিনি । তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ, 

ওগে! আমার প্রাণবল্পভা, তোমাকে বলছি শোন ॥ ৪৮ 

শ্রীপ্রাসাদপরা মন্্রমুদ্ধায়ায়মধিষ্টিতম্ঙ । 
আবয়োঃ পরমাকারং যো বেত্তি সম্বয়ং শিবঃ 1৪৯ ॥ 

উধর্বাম্নায়ে অধিষ্টিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র অর্থাৎ হংস-মন্ত্র) আমাদের উভয়ের 

পরম রূপ । এটি যেজানে সেম্বয়ং শিব। ৪১৯ 

শিবাদিক্রিমি৭পর্যস্তং প্রাণিন। প্রাণবর্জনা | 

নিশ্বাসোচ্ছাসরপেণ মন্ত্রোইয়ং বর্ততে পরিয়ে ॥ ৫০, 

প্রিয়ে, শিব থেকে অতিক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত সব প্রাণীর প্রাণপথে নিঃশ্বাসপ্রশ্বায়- 
বূপে এই মন্ত্র বর্তমান । ৫০ 
৮৮০০ প্রত সর পপ পপ ০ সপ ০ তক প্র 

তা বি গ*-উ, এবং রগ, বসন্তি। 

এ, উ, এবং র গ, সাক্ষাজ_জ্ঞান। 

এ -খ,প্রিয়ে। 

৪ এ, মুতমং ) রগ, মুতমম্। 

৫ এ,-ক, গ, ইঃ পরম্। ৬ এঁ-_মভীন্সিতং ! 

৭ ত1 বিগ” গ, ঘ, দ্রমপর্পস্তং | 

&$ 9 * 
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অনিলেন বিনা মেঘে যথাকাশে ন বেষ্টতে১। 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ বিনা লোকক্তথ প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥ 

প্রিয়ে, বিনা বাতাসে মেঘ যেমন আকাশে ব্যাপ্ত হয় না তেমনি পরা- 

প্রাসাদমন্ত্র বিন! সংসারের বিস্তার হয় না। ৫১ 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ সু ত২মেতচ্চরাঁচরম্ । 

অভিন্নং তত্বৃতো দেবী তালবৃত্তে যথানিলহ ॥ ৫২ ॥ 

তালবৃত্তের সঙ্গে বাতাস যেমন সদাসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে 

তত্বতঃ কোনো৷ ভেদ নেই তেমনি পরা প্রাসাদমন্ত্রের দ্বার! অনুস্যুত এই চরাচর, 
ও উক্ত মন্ত্র ততৃতঃ অভ্তিন্ন। ৫২ 

বীজেহন্কুরস্তিলে তৈলমগ্রাবুষ্ৎ রবোৌ প্রভা । 

চন্দ্রে জ্যোৎয্াইনলঃ কাষ্ঠে প্ুম্পে গন্ধো জলে দ্রবঃ ॥ ৩ ॥ 
শব্দ চার্থঃ শিবে শক্তিঃ ক্ষীরে সপিঃ ফলে রুচিঃ। 

শর্করায়াঞ্চ মাধুর্যং ঘনসারে চ শ'তলম্ ॥ ৫৪ ॥ 

নিগ্রহানুগ্রহো মন্ত্রে প্রতিমায়াঞ্চ দেবতা । 

দর্পণে প্রতিবিম্ৰঞ্চ সমীরে চলনং যথা । 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেহপি প্রপঞ্চোইয়ং৩ তথা স্থিত 1 ৫৫ || 

যেমন বীজে অঙ্কুর, তিলে তৈল, অগ্নিতে উষ্ণতা, সূষে প্রভা, চন্দ্রে জ্যোতস্পা, 
কাষ্ঠে অনল, প্রুষ্পে গন্ধ, জলে তরলতা, শব্দে অর্থ, শিবে শক্তি, ছুগ্ধে ঘৃত, 

ফলে রুচি, শর্করায় মাধুর্য, কর্পুরে শীতলতা, মন্ত্রে নিগ্রহানুগ্রহ, প্রতিমায় 

দেবত'১ দর্পর্ণে প্রতিবিন্ব, বাতাসে গতি, তেমনি পরাপ্রাসাদমন্ত্রে এই প্রপঞ্চ 
অবস্থিত । ৫৩-৫৫ 

বটৰীজে যথা বৃক্ষঃ সৃন্স্মরূপেণ তিষ্ঠতি । 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেহস্মিন্ ৰন্মান্তোহপি তথা স্থিতঃ | ৫৬ ।। 

যেমনণ্বটের বীজে বটগাছ সৃল্মরূপে অবস্থিত তেমনি এই পরাপ্রাসাদমন্ত্রে 

* ব্রন্মাণ্ডও অবস্থিত । ৫৬ 

সুপক্ষেষৃৎ পদার্থেষু সবরসেষু* কুলেশ্বরি । রর 

লবণেন বিনা স্বাহু যথা ভোক্তুর্ন জায়তে ॥ ৫৭ ॥ 

১ ত1 বি গ,-_-খ, গ, ঘ, বেফিতঃ। 

২ এঁ,_-কঃ ঙ, এবং রগ, সৃতমেত। ূ 

৩ তাবিগ,__খ, পরা প্রাসাদমন্ত্রোহপি প্রপঞ্চেহপি। 
€ তাবি গ”_উু, এবং রগ, যথন্নেযু। 

« রগ, সরসেযু। 
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পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ যে বা মন্ত্রী ন সঙ্গতাঃ। 
তে ফলং ন প্রষচ্ছস্তি মন্ত্রশক্তিবিবজিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ 

কুলেশ্বরী, সুদ্বাহ পদার্থ ভাল করে রান্না কর! হলেও যেমন লবণ ছাড়া হলে 
ভোঁজনকাঁরী তাতে স্বাদ পায় না, তেমনি যে-সব মন্ত্র পরাপ্রাসাদ মন্ত্রের সহিত 

সঙ্গত নয় মন্ত্রশক্তিবিবজিত সেই সব মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। &৭-৫৮ 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র গোপনীয়ঃ প্রযতুতঃ || ৫৯ || 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র যত্রসহকারে গোপন রাখতে হবে । ৫৯ 

বিচাধাহং পরাণারান্» দর্শনায়ায়ভেদজান্। 

সমগ্রান্ বেদ্ম্যহং মন্ত্রান্ শান্ত্রাণি বিবিধানি চ২ ॥ ৬০ || 

চিরন্তন অর্থ বিচাঁর করে দর্শন ও আমায় ভেদে জাত সমগ্র মন্ত্র এবং বিবিধ 

শাস্ত্র আমি অবগত আছি । ৬০ 

সহম্রাক্ষাদয়ে! দেবাঃ শাস্ত্রে বিবিধেষু চ। 

ভ্রমপ্তি তেষু মুঢ়ান্তে তব মায়াবিমোহিতাঁঃ ॥। ৬১ ॥। 
ইন্দ্রার্দি দেবতা নানাবিধ শাস্ত্রের মধ্যে ঘুরপাক খায় । তারা তোমার 

মায়াবিমোহিত মুঢ় । ৬১ 

জায়ন্তে চ জিয়ন্তে চ সংসাররেেশভাগিনঃ | 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং ন গায়ন্তঃ কুলেশ্বরি৪ | 

ন লভন্তে হি মোক্ষং তে তব মায়াবিমোহিতাঃ৫ || ৬২ ॥ 

কুলেশ্বরী, সংসারের ক্লেশভোগকারী জীবগণ জন্মায় এবং মরে। তারা 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র স্বরে উচ্চারণ করে না। তোমার মায়াবিমোঁহিত এইসব 

জীব মোক্ষ লাভ করে না । ৬২ 

মদ্রপে শ্রীগুরো যগ্ দৃঢ় ভক্তি প্রজায়তে। 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং স জ্ঞাত্বা পরিমৃচ্যতে ॥ ৬৩ ॥ 
মদ্রুপী শ্রীগুরুর প্রতি যার দৃঢ়ভক্তি জন্মে সে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র অবগত 

হয়ে মৃক্তিলাভ করে । ৬৩ র্ 

১. তা বি গ”_উ, এবং রগ, পুরাণ।নি। 

২ সমগ্রংন্ ইত্যাদি শ্লোকার্ধ তা বি গ,-নিদিই ক, খ, গ, ঘ পুশ্থগুলিতে নেই। 
৩ তা বিগ, _ক, খ' গ, ঘ, সহ্প্রনংখ্যান্যপ্যন্যশ.স্্াণি। 

৪ শ্রীপ্রাসাদপরা মন্ত্র ইত্যাদি ঠগ্লাকার্ধ তাবিগ,-নিদিউ ক, খ, গ, ঘ পুপ্থিগুলিতে 
নেই। 

« তা বি গ, ৬, এবং র গ, ত্বৎপ্রসাদবিবঙঞ্জিতাঃ | 
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পৃর্বজন্মসহত্রেষু শৈবাদিসময়োদ্যতান্। 

চত্ররাম্নায়জান্ মন্ত্রান্ গুবাজ্ঞাং যে! ভজিস্তাতি১ ॥ ৬৪ ॥ 

স পাপকঞ্চুকান্মুক্তঃ শুদ্ধাত্মা গুরুবংসলঃ | 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং বিজানাতি ন চান্যথ।২ ॥ ৬৫ ॥ 

যে পূর্বেকার বহুজন্ম ধরে শৈবাদি আচার অনুসারে চত্ুরায়ায়ের মন্ত্রসাধন 
করেছে এবং যে গুরুর আজ্ঞা আশ্রয় করেছে সেই শুদ্ধাত্স গুরুবংসল পাপ- 

কঞ্চকমুক্ত হয়ে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জানতে পারে, অন্য প্রকারে নয় ॥ ৬৪-৬৫ 

সব.ন্মবিষুরুদ্রাশ্চ শক্রাদদুপুঙ্গবাঃ | 
বসৃরুদ্রাক্চদিকৃ্পালা মনুচন্দ্রাদয়ঃ প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥ 
মার্কণ্ডেয়াদিমূনয়ো৷ ব'স্ঠাদি মুনীশ্বরাঁঃ 
সনকাণ্াশ্চ যোগীশ। জীবন্ুক্তাঃ শুকাদয়ঃ ॥ ৬৭ & 

যক্ষও্কিনরগন্ধবাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরা দয়2৪ | 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রজাপাল্লেভিরে কামিকং৫ । 

প্রাপ্য মন্ত্রমিমং পুণ্যং জপক্ত্দ্যাপি পারবতি ॥ ৬৮ ॥ 
সামর্থ্যং পৃজ্যতা বিদ্যা তেজঃ সৌখ্যমরোগিত। । 

রাজ্যং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ পরাপ্রাসাদজাপিনঃ ॥ ৬৯ ॥ 

প্রিয়ে, ব্রন্মা বিজু রুদ্রের সহিত ইন্দ্রাদি স্বরশ্রে্জরা, বসু রুদ্র অর্কাদি দিকৃ- 

পালেরা, মনু চন্দ্রাদি, মার্কেয়াদি মুনিগণ, বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বরগণ, সনকাদি 

যোগীশ্বরগণ, শুকাদি জীবন্মুক্তগণ, যক্ষকিন্নর-গন্ধবগণ্, সিদ্ধবিদ্যাধরাদি সবাই 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করে কাম্য ফল লাভ করেছে এবং ওগো পাবতী, 

আজও তার। এই পুণ্যমন্ত্রজপ করছে। পরাপ্রাসাদজপকারীর সামর্্য, পৃজ্যতা, 

বিদ্যা, তেজ, সৌখ্য, রোগহীনতা, রাজ্য, স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ হয় । ৬৬-৬৯ 

ৰন্দেন্্রকদ্রবিষ্ুনামপি দুরায়তে* পদম্। 

* সর্বকম৮বিহীনোইপি পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ | 

০ স্বখেন যাং গতিং যাতি ন তাং সর্বেহপি ধামিকাঃ ॥ ৭০ ॥ 

১ তা ।বগ», খ, সবজ্ঞে। যে। ভাবস্য।ত। হু এ, খ, যে! বিজানা(ত ন-ম্যথ| । 

রগ, যক্ষাত। ৪ রগ,কিন্নরগন্ধবপিদ্ধাব্দ্যাধরাদয়ত| 

«& তা বি গ,_ক, ঘ,স্ধত পাঠঃ তাবিগ, এবং র গ, শ্রীপ্রাসাদপরা মন্ত্র প্রভর্থা মিতং 

ফলম্। 

৬. তা বিগ, ক, ঘ, পুষ্টতা ; এ,_গ, পুইটদ1 ; এ-ও, এবং র গ, পুজিত1। 

৭. তাবি গ,ঙ+ এনং এ গণ রুদ্রেন্দুৰএক্বাবিযুনাম।ভতুয়ায়তে। 

৮ তাবি গ”_ক, ধর্মকর্ম । 

ঠে 



থ্ড কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিং সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত-ক্রিয়াকর্সহীন হলেও অনায়াসে 
যে-গতি লাভ করে তা ধামিকেরাঁও লাভ করতে পারে না। ব্রঙ্গা ইন্দ্র রুদ্র 

বিষ এদেরও যে-পদ দৃরধিগম্য তা সে লাভ করে । ৭০ 

তস্য চিন্তামণিঃ কামধেনুঃ কল্পতরুরহে । 
কুৰেরঃ কিন্করঃ সাক্ষাৎ পরাপ্রাসাদজাপিনঃ ॥ ৭১ ॥ 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজপকারীর ঘরে চিন্তাঁমণিৎ কামধেনু, কলতরু । সাক্ষাৎ 

কুবের তার কিন্কর । ৭১ ৫ 

যথ। দিব্যমণি২স্পর্শাল্লৌহো! ভবতি কাঞ্চনম্। 
পরাপ্রাসাদজাপাচ্চ২ পশুঃ পশুপতির্ভবে ॥ ৭২ ॥ 

যেমন দিব্যমণির স্পর্শে লোহা সোন। হয়ে যায় তেমনি পরাপ্রাসাদমস্ত্ 

জপের দ্বারা পশু পশুপতি হয়ে যায় । ৭২ 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং যে। বিজানাতি তত্বৃতঃ । 

স মাং ত্বাঞ্চ বিজানাতি চাবয়োরপ্যতিপ্রিয়ঃ | ৭৩ ॥ 

যে তত্ৃতঃ শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জানে সে আমাকে এবং তোমাকে জানে । 

সে আমাদের উভয়ের অতিপ্রিয়ও বটে 1 ৭৩ 

পরা প্রাসাদমন্ত্রজ্ঞঃ শ্বপচোহপি হি পারবতি । 

দেবতা স্থাপনে শক্তঃ প্রতিমাদেো ন সংশয়2 1 ৭৪ | 

পাবতী, পরা প্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি চগ্ডাল হলেও প্রতিমাদিতে দেবতার 

প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই | ৭৪ 

মন্ত্রমাত্রস্তত যো বেত পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্। 

শ্বপচোহপি হি মুচ্যতে কিং পুনস্তদ্বিধানবিৎ॥। ৭৫ ॥ 

পরাপ্রাসাদ নামক মন্ত্রটি যে শুধুমাত্র জানে সে চণ্ডাল হলেও মুক্তিলাভ 

করে আর যে বিধানসহ মন্ত্রটি জানে তার আর কথা কি । ৭৫ 

| পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞে যৎ করোতি যদিচ্ছতি | | 

যদ্ তে তন্মহেশানি তপো ধ্যানং জপো ভবে 1 ৭৬ | 

ওগো! মহেশানী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ যা করে, যা ইচ্ছা করে, য1 বলে, 

তাই তপ, ধ্যান এবং জপ হয়ে যায় ॥ ৭৬ 

সপ্ত শিপ শী সপ স্পেস | মপিশশাশ ত এপি ২৮ পতি তে, পিপি 

১ ত1বি গ»_ঙ, এবং র গ, রর্স। 

২ এ,_উ এবং রগ, পরাপ্রাসাদজাপী যঃ। 

তু তা বি গঃ-খ, যন্ত্রনন্ত্রত ৷ 
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.  দীক্ষাপূর্বং মহেশানি পারম্পর্যসমন্তথিতম্ । 

". পরাপ্রাসাদমন্ত্রং যে বেত্তি সোহহং ন সংশয়2 | ৭৭ ॥ 

ওগো মহেশানী, গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে যে পরম্পরামুক্ত এই 
পরাপ্রাসাদমন্ত্র অবগত হয় সে আমার থেকে অভিন্ন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই । ৭৭ 

» চরাচরসমেতানি ভববনানি চতুর্দশ । 
* পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞদেহে তিষ্ঠন্তি নিত্যশ2১ ॥| ৭৮ ॥ 

যে পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ তার দেহে চরাচরসমেত চতুর্দশ তুবন নিত্য 
অবস্থিত । ৭৮ *. 

পরাপ্রামাদমন্ত্রজ্ঞে! যত্র তিষ্ঠতি ভাবিনি । 
দিব্যক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সমন্তাদ্দশযোজনম্ ।1 ৭৯ | 

ওগো! ভাবিনী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্জ যেখানে থাকে তার চারদিকে দশ 

যোজন পধন্ত দিব্যক্ষেত্র বলে কথিত । ৭৯ 

| পরাপ্রাসাদমন্ত্রার্থততৃজ্ৰং কুলনারিকে । 
সুরাসুরাশ্চ বন্দরত্তে২ কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৮০ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, যে পরাপ্রাসাদমন্ত্রের অর্থ ও তত্ব জানে তাকে সুরাস্বর 
বন্দন৷ করে; মন্যুন্তাদির আর কথা কি ৮০ 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্জো যত্র তিষ্ঠতি পার্বতিও। 

সিদ্ধক্ষেত্রং মদীয়ং বা! মুনিদেবগণৈঃ সহ | ৮১ ॥ 

পার্বতী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্জ যেখানে থাকে সে স্থান সিদ্ধক্ষেত্র অথবা মুণিগণ 
এবং দেবগণের সহিত আমার ক্ষেত্র (অর্থাৎ শিবক্ষেত্র )। ৮১ 

শৈবঃ বৈষ্বদৌর্গার্কগাঁণপত্যেন্সস্তবান্ । 

সর্বমন্ত্রান্ স জানাতি পরা প্রাসাদমন্ত্রবিং ॥ ৮২ ॥ 

যে পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিং শৈব বৈষ্ণব দৌর্গ সৌর গাণপত্য চান্দ্র সব মন্ত্ুই 

সেজানে। ৮২ 

" শ্রীপ্রাসাদপরা মন্ত্র জিহ্বাগ্রে যস্ত বর্ভতে । 
তস্য দর্শনমাত্রেণ শ্বপচোহপি বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥ 

১ তাবিগ”-খ, সবছ। 

২ তাবিগ,_ঙ, এবং রগ, বনস্তি। 

৬ এক, গ, ঘ, পরা প্রাসাদমন্রজ্ঞমনৃতিষ্ঠতি মন্ত্রতিৎ ঃ রগ, পরা প্রাসাদমন্ত্জ্ঞমনৃতিষ্ঠতি 

পাবতি। ৪ 

৪ তা! বি গ, ৩, এবং রগ, সৌর । 
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যার জিহবাগ্রে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র অবস্থিত তার শুধুমাত্র দর্শনের দ্বারাই 
চগাঁলও মুক্তি লাভ করে । ৮৩ 

ৰন্দণো বাইস্তযজো বাপি শুচিরাপ্যশুচিঃ প্রিয়ে১। 
পরাপ্রাসাদজাপী যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ 

প্রিয়ে, ব্রান্মণ হোক কি অন্ত্যজই হোক, শুচি হোক কি অশুচিই হোক, 

যে পরাপ্রাপাদমন্ত্র জপ করে সে মুক্ত এ সম্বন্ধে সংশয় নেই । ৮৪ 
গচ্ছতশ্তিষ্ঠতো৷ বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহ্পি বা। 
পরাপ্রাসাদমন্ত্রোহয়ং দেবেশি ন চ নিক্ষলঃ ॥ ৮৫ ॥ 

দেবেশী, কি গমনকারী কি অবস্থানকারী, কি জাগ্রত কি সৃপ্ত, কারোই এই 

পরাপ্রাসাদমন্ত্র নিক্ষল হয় না । ৮৫ 

চিরেণৈকৈ কফলদ। মন্ত্রাঃ সন্তি সহম্রশঃ । 

কুলেশি মন্বরাজোহয়ং শীঘ্বং সবফলপ্রদঃ ॥ ৮৬ ॥ 

ওগো কুলেশানী, দীর্ঘকালে একটিমাত্র ফল প্রদান করে এরূপ হাজার 

হাজার মন্ত্র আছে । এই মন্ত্রটি মন্ত্ররাজ। এটি শীঘ্র সর্ফল প্রদান করে । ৮৬ 

পরা প্রাসাদমন্ত্রোহয়ং সধমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ | 
জ্বানতোহজ্ঞানতো বাপি ভজতাং কামদে মনৃঃ৪ ॥ ৮৭ ॥ 

এই পরাপ্রাসাদমন্ত্ব সমস্ত উত্তম মন্ত্রের মধ্যেও উত্তম । জ্ঞানে হোক 

আর অজ্ঞানে হোক যার! এই মন্ত্রের সেবা করে মন্ত্রট তাদের কামনা পুর্ণ 
করে । ৮৭ 

শচীন্দ্রো রোহিণীচন্দ্রে! স্বাহাগ্রী চ প্রভারবী। 

লক্ষমীনারায়ণো বাণী ধাতারো রাত্রিবাসতরা ॥ ৮৮ ॥ 

অগ্লীষোমো। বিন্দ্রনাদেো দেবি প্রকৃতিপুরুষো । 

আধারাধেয়নামানো ভোগমোক্ষে। কুলেশ্বরি ॥ ৮৯ | 

প্রাণাপানো চ বাগর্থে প্রিয়ে* বিধিনিষেধকো । 

সুখহঃখাদি যদ্ দ্বন্্রং দৃশ্যতে শ্রায়তে যথা৬। 

সবলোকেষু তৎ সধমাবামেব ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 

তা বি গ.-খ, শিবে 5 &,--উ, এবং র গ, শুচির্বাপাথবাইশ্রচিত | 
বরগনস্বপ্রতেো। 

তা বিগ, _খ, জানতোইক্ঞানন্কতা ব'পি। ৪ এ,-_-ক, গ, মণিং। 

এ,-উ, এবং রগ, শৰদার্ধো প্রিয়ৌ। 

তা। বি গ৮_ও, এবং র গ,-ধুত পাঠ ৪ তা বি গ, ময় €$ গে $ড 4 ৮ 



তৃতীয় উল্লাসঃ ৪ ৭১ . 

দেবী কুলেশ্বরী, শচী-ইন্দ্র, রোহিণী-চন্দ্র, 'স্বাহা-অগ্মি, প্রভা-রবি, লক্ষ্মী- 
নারায়ণ, বাণীব্রঙ্মা, রাত্রি-দিবস, অগ্নি-সোম, বিন্টর-নাদ, প্রকৃতি-পুরুষ, 

আধার-আধেয়, ভোগ-মোক্ষ, প্রাণ-অপান, বাকৃ-অর্থ, বিধি-নিষেধ, সৃখ-ছুঃখ 
ইত্যাদি যে যে যুগ্ম যেমন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় সে-সবই নি£সংশয় তুমি এবং 
আমি । ৮৮-৯০ 

পুংস্রীরপাণি সর্বাণি চাবয়োরংশকানি১ হি। 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রোহয়ং তস্মাৎ সর্বাআকো। ভবেং২ ॥ ৯১ ॥ 
সত্রী-পুরুষরূপী সবই আমাদেরই অংশ। সেইজন্য, এই পরাপ্রাসাদমন্ত্ 

সর্বাত্মক ( এই মন্ত্রে শিবশক্তির যুগনদ্ধ রূপ অনুসূযুত )। ৯১ 
অরূপং ভাবনাগম্যং পরং বন্দ কুলেশ্বরি । 

নিক্কলং৩ নিষ্নলং নিত্যং নিগুণং ব্যোমসন্নিভম্৪ ॥ ৯২ 

ওগো কুলেশ্বরী, পরব্রন্দ অরূপ, ভাবনার অগম্য, নিঙ্কল, নির্মল, নিত্য, 

নি্ডণ ও আকাশসন্নিভ । ৯২ 

অনন্তমব্যয়ং« তত্বং মনোবাচামগোচরম্ | 

পরাপ্রাসানমন্ত্রার্থসন্ধানাৎ সম্প্রবাশতে ॥ ৯৩ ॥ 

অনন্ত অব্যয় অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্গতত্ব পরাপ্রাসাদমন্ত্রের অর্থ 

অভিনিবেশের ফলে প্রকাশিত হয় । ৯৩ 

তক্মান্মহ্রমিদং৬ দেবি পরা প্রাসাদসংজ্ঞকম্ ॥ 

পরতত্বদ্বরূপত্বা সচ্চিদানন্দলক্ষণাৎ ॥ ৯৪ ॥। 

শিবশক্তিময়তাচ্চ ভূক্তিমুক্তিপ্রদানতঃ । 
সকর্জীপি চ নিক্ষম সগুণধণাপি নিগুশম্ || ৯% ॥ 

দেবী, সেইজন্য পরাপ্রাসাদ নামক এই মন্ত্র পরতত্বপ্বরূপ সচ্চি নন্দলক্ষণ 

শিবশক্তিময় ভূক্তিমুক্তিপ্রদানকারী বলে সকর্মা হয়েও নিষ্কস, সগুণ হয়েও 

নিগ৭। ৯৪৯৯৫ 

৩ শ্রী্াসাদপরামন্ত্রং সর্মহ শিরোমনি৭ | 

জপন্ ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ই ॥ ৯৬।। 

১ তা বিগ,_-উ, এবং রগ, রংশঞানি। 

২ তা বি গ,_খ, জাপৎ। ৩ এ-ও, এবং র গ, নিষ্ষলং । 

৪ তাবি গ,_ক, নিগুপণঞ্চ সমমিতম্। ন্ট 

ছঁ &,__উ, এবং রগ অনস্তমমলং। 

র গ, ওল্ম-শন্ত্রমিমং | ৭ রগ, শিরৌমণিম্। চ 



৮৩ কুলার্ণবতন্ত্রমূ_ 
সর্বমন্ত্রের শিরোমণি শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করলে জীব তৃক্তি এবং মুক্তি 

লাভ করবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই । ৯৬ | 
ৰহুনাত্র কিমুক্তেন সর্বসারং শূণু ঠরিয়ে । 
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রসমং মন্ত্রং১ ন বিদ্যুতে || ৯৭ ॥ 

প্রিয়ে, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে আর কি হবে। সর্বসার কথা শোন, 

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মতো মন্ত্র আর নেই । ৯৭ 

ইদমেব পরং জ্ঞানমিদমেব পরং তপঃ ॥ 

ইদমেব পরং ধ্যানমিদমেব পরার্চনম্ ॥ ৯৮ ।। 

ইদমেব পরা দীক্ষা ইদ্দমেব পরো জপঃ। 

ইদমেব পরং তত্বমিদমেব পরং ব্রতম্ ॥॥ ৯৯ ॥ 
ইদমেব পরো যজ্ঞ ইদমেব পরাৎপরম্ । 

ইদমেব পরং শ্রেয় ইদমেব পরং ফলম্ | ১০০ ॥ 

ইদমেব পরং ৰন্ম ইদমেব পরা গতিঃ। 

ইদমেব পরং গুহ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। 

ইতি মত্বা মনুবরং তনিষ্ঃ৪ স্যাৎ সদা পরিয়ে ॥॥ ১০১॥। 

এইটিই পরম জ্ঞান, পরম তপস্যা, পরম ধান, পরম অর্চনা, পরা দীক্ষা, 

পরম জপ, পরম তত্ব, পরম ব্রত্ুপক্মম যজ্ঞ, পরাৎপর, পরম শ্রেয়, পরম ফল, 

পর ব্রহ্ম, পরা! গতি, পরম গুহথ। নিঃসংশয় সত্য । পরিয়ে, এইরূপে এই 
মন্ত্রশ্রেষ্ঠের চিন্তা করে জীবের তক্লিষ্ষ্ছুওয়া উচিত । ৯৮-১০১ 

€ 

আগমোক্তেন বিধিন! ক্রমৎপূজাপুর£সরম্। 
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং শতমস্টোত্তরং জপেৎ। 

মুচ্যতেৰ ন্হত্যাদিমহাপাপৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১০২11 
ব্রন্মহত্যাদিমহাপাপৈশ্চ পঞ্চভিঃ_ ত্র্গহত্যাদি পঞ্চ মহাপাপ থেকে । 

ব্রন্মহত্যা, নিষিদ্ধ-সুরাপান, চৌর্য, বিমাতৃ্মমল; এবং এই চত্ববিধ পাপীর সহিত 
ংসর্গ-_এই পঞ্চ সি | | ৪ 

1৭... রর ৪]  ্রীপ্রাসাদপরামন্ত ১০৮ বার জপ করবে সে ব্রন্গহত্যাি 

ৃ নি থকে, মূজ হবে । ১০২ 

১ র গ, রী প্াসাদপরামন্ত্রসমোমন্তো ॥ 

৩ এ,_তত্বং | 
ঁ ত€ বি গঃখ, দেবিণ 



টি ও তৃতীয় উল্লাসঃ ৮১ 

,দ্বিশতং যো জপেদ্দেবি শ্রীপ্রাসাদপরামনৃম্। 
_ চতুরশীতি ১লক্ষাংশ্চ ধারয়ন্২ চরিতৈরপি ॥ ১০৩ ॥ 
স্বযোনিজাক্তচরিতৈরসংখ্যজননাজিতৈঃ । 
বাদ্ধক্যে যৌবনে ৰাল্যে জা গ্রতস্বপ্রসুযুপ্তিযু ॥। ১০৪ ॥ 
কম্মণ। মনসা বাচ। জ্ঞানাজ্ঞানকৃতৈরপি | 

মহাপাতকয্নীজ্বৈশ্চ হুপপাতক*কোটিভিঃ। 

মুচ্যতে নাধ্ সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ বরাননে | ১০৫ ॥ 

দেবী, যে দু'শ বার শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করে তার চৌরাশী লক্ষ 
যোনিতে জীবন ধারণ করে কৃত এবং নরযোনিতে অসংখ্য জন্ম গ্রহণ করে সেই 

সেই জন্মে বার্ধক্যে যৌবনে বাল্যে জাগ্রৎ-স্বপ্র-সুধুপ্তি অবস্থায় মনে বাক্যে কর্সে 

জ্ঞানে অজ্ঞানে কৃত মহাপাতকসমূহ এবং কোটি উপপাতক থেকে সে নিঃসন্দেহ 

মুক্ত হয়, ওগো বরাননা, একথা সত্য ৷ ১০৩-১০৫ 

ত্রিশতং যো জপেদ্দেবি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ । 
সবক্রতুষু যৎ্ধ পুণ্যং সর্দানেষু যৎ ফলম্।। ১০৬ ।। 

সব্বব্রতেষু যৎ পুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্। 

তং ফলং লভতে দেবি নাত্র কাধা বিচারণ। || ১০৭ ॥| 

দেবী, সর্বযজ্জে যে-পুণ্য হয়, সর্বদানে যে-ফল হয়, সর্বব্রত পালনে যে-পুণ্য 

হয় এবং সর্বতার্থ গমনে যে-ফল হয়, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র যে তিনশ বার জপ করে, 

সে সেই সব ফল লাভ করে, এ বিষয়ে বিতর্ক চলে না । ১০৬-১০৭ 

চতুঃশতং জপেদ্ যস্ত শ্রীপ্রাসাদ পরামনুম্ । 

সদ] তস্য গৃহদ্বারে হ্যণিমাদি« অষ্টসিদ্ধয়ঃ 
বসন্তে নাত্র সন্দেহ? সবসিদ্ধি সমন্বিতাঃ || ১০৮ 1। 

»যদ্ যন্মনোহভিলধিতং ততৎ প্রাপ্পোত্যসংশয়হ? | 

ধর্মার্কামমোক্ষাশ্চ সাক্ষাততস্য করে স্থিতা2 ॥॥ ১০৯ || 

তা 1ব গ,-_ঙ, এবং র গ,-ধুত পাঠ £ তা বি গ, সেবস্তে। 

তা বি গ,__ও, প্রার্পোতি নিত্যশঃ £ রগ, আপগ্োতি নিত্যশঃ। 

গু 

১ তা বি গণ উ, এবং রগ, চতুবিংশতি। 

২ তাঁবি গ”_খ,-বত পাঠ; তা! বি গ, এবং র গ, চতুরশীতিলক্ষাংশধারণ|। 

৩ তা বি গ,_-ঙ, এবং র গ, অযোনি। 

৪ রগ, উপপাতক। 

« রগ, প্যণিমান্যউসিদ্ধয়ঃ | 
৬ 

ণ 



৮২ কুলার্ণ বতন্ত্রমূ 

সালোক্যপ্রমুখাং দেবি লভেম্মর্তিং চতুবিধাম্। 
সত্যমেতন্ন সন্দেহঃ সাধকঃ কুলনায়িকে ।। ১১০ ।। 

অণিমাদি অইসিদ্ধয়ঃ--অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। অণিম! লঘিম প্রাপ্তি প্রকাম্য 

মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব এবং কামবসাযক্লিতা এই অষ্টসিদ্ধি | 

সালোক্যপ্রমুখাং চতুবিধাং মুক্তিং__সালোক্য, সারূপ্য, সার্টি এবং সাযুজ্য 
এই চার রকম মুক্তি । পি | 

শীপ্রাসাদপরামন্ত্র যে চার-শ বার জপ করে, সবসিদ্ধিসমন্থিত অণিমাদি 

অধ্টসিদ্ধি সবদা তার দ্বারে অবস্থান করে এ বিষয়ে মন্দেহ নেই । ১০৮ 

তার মনে যে যে অভিলাষ থাকে সে-সব নিঃসংশয় পূর্ণ হয়। ধর্ম অর্থ কাম 

মোক্ষ প্রত্যক্ষ তার করস্থ | ১০৯ 

দেবী কুলনায়িকা, এরূপ জপকারী সাধক সালোকণাদি চতুধিধ মুক্তি লাভ 
করে একথা নিঃসন্দেহ সত্য । ১১৯০ 

জপেৎ পঞ্চশতং যস্ত শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ । 

তংফলং নৈব শকর্বোমি কথিতুং কুলনায়িকে || ১১৯ ॥ 

ওগে! কুলনাস্িকা, যে শ্রীপ্রাসাদপরা মন্ত্র পাঁচ শ বার জপ করে আমি তার 

সেই জপের ফল ব্যক্ত করতে পারব না । ১১১ 

তল্মাৎ সর্বপ্রযত্রেন সবাবস্থাসু সবদ]। 
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং জপেদ্ ভুক্তিবিমুক্তয়ে১ || ১১২ ।। 

অতএব, তুক্তিমুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্রে সর্বাবস্থায় সর্বদ! শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ 

করা উচিত । ১১২ 

নান্তি গুরাধিকং তত্বং ন'শিবাধিকদৈবতম্ |  ॥ 

ন হি বেদাধিক বিদ্যা ন কৌলসম দর্শনম্ ।। ৯১৩ ॥ , 

গুরাধিকং তত্বং--গুরুর বাড়া তত । তন্ত্রশান্ত্রে গুরুতত্ব ও গুরুমাহাত্ম্য 

বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে । 

যেমন-_-কোৌলাবলীনির্ণয়ে ( পঃ ১০ ) বল হয়েছে -গুরু ব্রল্গা, গুরু বিস্ু, 
গুরু দেব মহেশ্বর, গুরু মন্ত্র, গুরু জপ, গুরুই পরমতপ । 

যোগিনীতন্ত্রে আছে--আদিনাথ মহাকালই সর্ধমন্ত্রের গুরু, অন্য কেউ লহে। 

১ তা বিগ” _ক,গ, ঘ, জপেচ্চ ভূবি মুক্তয়ে । 



তৃতীয় উল্লাসঃ ৮৩ 

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্রেও ( ১৩৫১-৫২ ) বল! হয়েছে-__যে-শিব সর্বগ সৃশ্ল্ল 

উন্মন| নিষ্কল অব্যয় ব্যোমাকার অজ অনন্ত তার পুজ। কি করে হবে ? এইজন্য 

সাক্ষাৎ শিব গুরু-রূপ ধারণ করেন এবং ভক্তিভরে পৃজিত হয়ে তুক্তি ও মুক্তি 
প্রদান করেন। 

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে-_-গুরু সাক্ষাৎ শিব। তিনি সর্বার্থসাধক। 
গুরুই পরমতত্ব। সমস্ত জগৎ গুরুময় । ( এ সম্বন্ধে শান্ত্রপ্রমীণাদি সহ বিস্তৃত 

আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৮-৭৪৯ )। 
গুরুর বাঁড়া তত্ব নেই, শিবের বাড়া দেবতা নেই, বেদের বাড়া বিদ্যা নেই, 

কোৌলদর্শনের বাড়া দর্শন নেই । ১৯৩ 

ন কুলাদধিকং জ্ঞানং১ ন জ্ঞানাদধিকং সুখম্। 

নাষ্টাঙ্গা' চাধিকা২ পুজা ন হি মোক্ষাঁদধিকং ফলম্৩। 

ইদং সত্যমিদং সত্যং স্ত্যং সত্যং ন সংশয়? 11 ১১৪ ।। 

পুজা তন্ত্রশাস্ত্রে এবং আচার্দের ব্যাখ্যায় পুজার মূলগত ভাবটি ব্যক্ত 
করা হয়েছে । মহানিবাণতন্ত্রে (১৪।১২৩) সেবক ও ঈশ্বরের এঁক্যকে পুজা 

বল! হয়েছে । 
ভাবনোপনিষদের ভাষ্তে আচার ভাক্কররায় লিখেছেন-__“লোকব্যবহারে 

বিশেষাধ্যরূপ জলবিন্দ্বাদি নৈবেদ্য এবং পুজকের নিজেকে দেবতার কাছে 
সমর্পণসন্বন্ধই পূজী।” আরাধ্য দেবতার কাছে আত্মসমর্পণই পূজা । পূর্ণ- 
আত্মসমর্পণে পূজ্যের মধ্যে পূুজকের আত্মলয় ঘটে । শাস্ত্রে আছে-_-“পুস্পাদি 
দিয়ে পুজা হয় না । নিবিকল্প মহাব্যোমে অর্থাৎ পরমশিবে বা ব্রন্দে যা! বুদ্ধিকে 
দুঢ় করে তা-ই পুজা । সে পুজা পুজ্যের মধ্যে পুজকের আত্ম-লয় ছাড়া আর 

কিছুই নয় ।৮”-__-( তন্ত্ালৌোকের (৪1১২১) জয়রথকৃত টীকায় উদ্ধাত তন্ত্রবচন )। 

পুজার মুক্সগত ভাব যে আরাধ্য আরাধকের এঁক্য আচার্য অভিনবগুপ্তও 
পুল্লার দার্শনিক ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। তার মতে ( তন্ত্রালোক, ৪।১২১ 

দ্রষ্টব্য ) “রূপরসাদি বিভিন্ন ভাবসমূহের সঙ্গে দেশকালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন 
নিরুপাধিক পূর্ণসন্বিদ্রূপী আত্মার সংগতি অর্থাৎ একীকরণ পুজা ।” 

১ তা বি গ»_ঙ+ এবং র গ, ন কুলজ্ঞাধিকে। জ্ঞানী । 

২ এঁ,-৬, এবং র গ,-ধত পাঠঃ তা বিগ, নাধটাঙ্লাদধিক1 ; £তা বি গ,_ খ, গ, ঘ, 
নাইাউকাধিক। 

৩ নাইটাঙ্গা চাধিকা ইত্যাদি এবং .ইদং সত্যমিত্যাদি ক্লোকার্ধঘয়ের মধ্যে র গ,-এ 
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রাদধিকং নৈব বিদ্যতে এই ক্লোকার্ধ পাওয়া! যাচ্ছে। প্র 



৮6 কুলার্ণবতন্ত্রম্ ৃ * 

পূজার অফ্টাঙ্গ__পৃজার অঙ্গ গণনা করলে আটের বেশী হয়ে যায় । 
আমাদের মনে হয় এখানে নিম্মোক্ত আটটি অঙ্গের ইঙ্গিত করা হয়েছে৷ 

কেননা, অন্যান্য সব অঙ্গ মোটের উপর এই আটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । অষ্ট 
অঙ্গ, ষথা-_পঞ্চশুদ্ধি (হ্যাস প্রাণায়ামাদি এর অন্তর্ভুক্ত ), দেবতাপ্রতিষ্ঠা 

(আবাহনাদি এর অন্তর্ভুক্ত ), ধ্যান, অর্চনা, জপ, হোম তর্পণ এবং উদ্বাসন । 

অবশ্য, ষড়ঙ্গ পুজার কথাও তন্ত্রে পাওয়া যায় ।, যেমন গন্ধরতন্ত্রে (২২1৮৪) 

ধ্যান, পুজা, জপ, হোম, ন্যাস ও তর্পণ পূজার এই ফড়ক্ষের কথা বলা হয়েছে । 

কৌলঙজ্ঞানের বাড়া জ্ঞান নেই । জ্ঞানের বাড়া সুখ নেই । একথা নিঃসংশয় 
সত্য পত্য সত্য । ১১৪ 

শ্রীপ্রাসাদপরা মন্ত্রমাহাত্ম্যমিহ বরিতম্ণ। 
ন শকোমি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥॥ ১১৫ ॥ 

ওগো বরারোহা, শতকোঁটিকলেও আমি শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মাহাত্ম্য 

বর্ণনা করতে পারব না । ১১৫ 

গিরো সর্ষপমাত্রস্ত সাগরে বালুকা ।যথা২ । 

তথা চ মন্ত্রমাহাত্ম্যং কিঞ্চিত্তে কথিতং ময়! || ১১৬ ॥। 

পবতের তুলনায় সরষের মতো» সাগরের তুলনায় বালুকার মতো মন্ত্র- 

মাহাত্য্যের কিঞ্িতমাত্র তোমাকে বললাম । ১১৬ 

উদ্ধায়ায়স্থ্য মাহাত্যং শ্রীপ্রাসাদপরামনোঃ। 

ইতি তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি || ১১৭ ॥ 

দেবী, উধ্বাম্নায় ও শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মাহাত্ম্য এই তোমাকে বললাম । 

আর কি শুনতে চাও। 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নিবাণমোক্ষদ্বারে মহারহফ্যে সবাগমোত্তমোত্তমে সপাদ- 

লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধাম্নায়তন্ত্রে শ্রীপ্রসাদপরামন্ত্রকথনং নাম তৃতীয় 

উল্লাসঃ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 

সপাদলক্ষশ্লোকযুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নিবাণমোক্ষদ্বার মহারহিস্য 

শ্রীকুলার্ণবতত্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্ভূক্ত উধ্বাম্নায়তন্ত্রে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রকথন নামক 
তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত || ৩।। 

৯ তা বিগ, _খ, যাহাত্ম্যমিদমন্তুতং । 
২ তা বি গ”_ঙ, এবং রগ, বাঙ্গুকানি চ। 



চতুর্থ উল্লাসঃ 
শ্রীদের্যুবাঁচ। 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্১। 
ৰ মন্ত্ররবাজং বদেশান ্যযাসধ্যানাদিভিঃ সহ | ১।। 

ন্যাস__-ললিতাসহত্রনামুর (১1৪) টীকায় “ভাস্কররায় ন্যাস শব্দের অর্থ 

করেছেন সেই সেই দেবতার সেই সেই অবয়বে অবস্থাপন । অবস্থাপন অর্থ 

অবস্থিতিভাবনা । কাজেই ন্যাস অর্থ সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তার ই্টঈদেবতার 

সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবন1।” 
“অস্-ধাতু থেকে ম্ভাসশব্ নিষ্পন্ন। অস্-ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ এবং স্থাপন্। 

কাজেই ন্যাস শবের ব্যুৎপর্তিগত অর্থ নিক্ষেপ এবং স্থাপন । দেহ সম্পর্কে 
কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেইস্থলে দেবত্বভাবন! বা 
ভগবদ্ুদ্ধি স্থাপন করাই ন্যাসের তাৎপর্য ।” (দ্রঃ সরয়ার ভারতীয় 

শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫২ )। 

ধ্যান_ “ধ্যান শব্দের সহজ অর্থ চিন্তা । পাশুপতসূত্রের (৫1২৪) ভাষ্যে 

কৌত্ডিপ্য লিখেছেন ধ্যান অর্থ চিস্তা। কিন্ত যে-কোনো রকম চিন্তাকে ধ্যান 
বলে না। শিবপুরাঁণে (বায়বীয় সংহিতা, উত্তর ভাগ ২৯1১২ ) আছে-_ধে 
ধাতু চিন্তার্থক। অবিক্ষিপ্ত মনে মুর শিবচিন্তাকে বলে ধ্যান। শিবচিত্ত। 
উপলক্ষণ, শিবচিন্ত অর্থ অভীষ্টদেবতাচিস্তা ৷” 

আলোচ্য “কুলার্ণবতন্ত্রে (১৭।৩৬) স্পঙ্ট করেই বল! হয়েছে_ সমস্ত 

ইন্ড্িয়সস্তাপ মনের দ্বারা সংযত করে মনের মধ্যে ইঞ্টদেবতাঁর চিন্তাকে 

বলে ধ্যান।” (দ্রঃ এ, পৃঃ ৯০২) 

শ্রীদেবী বলুলেন__কুলেশ, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের বিষয় শুনতে চাই । ঈশান, 

্যাস-ধ্যানাদি সহ এই মন্্বরাজ বল। ১ 

শ্রীঈশ্বর উবাচ। 

শৃণ্ু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণং শিবাকারঃ প্রজাঁয়তে ॥ ২ ॥ 

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, 
শোন। এটি শোনামাত্র জীব শিবরূপ হয়ে যায় ৮২ 

শিস আপ পপ পর উরস পা রস সা রা পা 

৬ তা! বি গঃ-খঃ পরাত্মকম্ । 

২ তাবিগ,_-খ, স্মরণমাত্রেণ ; &,_-ঘ, দর্শনমাত্রেণ | 



৮৬ কুলার্ণবতন্ত্রম 

ইতঃ পূর্বং ময়া নোক্তো মস্ত্রোহয়ং যষ্য কফ্যচিৎ। 
তব স্লেহাদ্বদাম্যদ্য শৃণু মৎ১প্রাণবূল্লভে ॥ ৩ ॥ 

এর আগে এই মন্ত্র আমি আর কাউকে বলিনি । ওগো! আমার প্রাণবল্লভা” 

তোমাকে ভালবাসি বলে আজ বলছি, শোন । ৩ 

অনন্তচন্দ্রভূবনমিন্দ্রবিন্দ্যুগান্বিতঃ । 
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রো ভূক্তিমুক্তিফল প্রদণ্চ ॥ ৪ ॥ 

সাংকেতিক ভাষায় মন্ত্রটি বিবৃত হয়েছে । এইভাবে উদ্ধার করা হবে-_ 

অনস্তঃ-হ; চন্দ্রভুবনম্_ং (চন্দ্রঃ অংকারঃ ভুবনুম উৎপতিস্থানং যস্য সঃ 
অনুস্বারঃ); ইন্দ্রঃস; বিন্দ্দ্য়মুগান্িতঃ- দুটি বিন্দ্র (2) দ্বারা যুক্ত। 

তা হ'লে দাড়াল “হংসঃ” | 

অনন্ত চন্দ্রভূবন ইন্দ্রবিন্দুযুগাঘ্িত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র ভুক্তিমুক্তিফল প্রদান 
করে। ৪ ] 

পরাপ্রাসাদমন্ত্স্ত সাদিরুক্তঃ কুলেশ্বরি । 

প্রকাশানন্দরূপত্বীৎ প্রত্যক্ষফলদানতঃ ॥ ৫ ॥ 

প্রসন্নচিত্তবশ্যত্বাং২ প্রসিদ্ধার্থনিরপণাৎ । 

প্রাক্তনাঘত প্রশমনাং প্রপন্নাত্তিবিনাশনাৎঃ | 
প্রসাদ«করণাং শীঘ্রং৬ প্রাসাদমনুরীরিতঃ ॥ ৬ ॥ 

সাদিরুভ্তঃ__যে মন্ত্রের আদিতে “স* থাকে তাকে “সাদি” বলা হয়। হংসঃ 

দ্রুত উচ্চারণে স?হং হয়ে যায়। কাজেই একে সোহহং মন্ত্রও বল! যেতে 

পারে । এই বিচারে হংসঃ-মন্ত্রকে “সাদি” বলা যায় । 

কুলেশ্বরী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রকে সাদি-মন্ত্র বল] হয়। এটি প্রকাশানন্দ স্বরূপ» 

প্রত্যক্ষফলপ্রদ। চিত্তকে প্রসন্ন ও বশীভূত করে, প্রসিদ্ধার্থ নিরূপণ করে, 

প্রাক্তন পাপ প্রশমিত করে । শরণাগতের আনি নাশ করে, শীঘ্র অনুগ্রহ 
করে, এইজন্য একে প্রাসাদমন্ত্র বল হয় । &-৬ 

পরতত্বৃত্বরূপত্বাৎ পরমাত্স* গ্রকাশনাং। 

পরমানন্দ”জননাৎ পরধশ্মনিদর্শনাৎ৯ ॥ ৭ ॥ 

১ তা বি গ,_-খ, গ, ঘ, তৎ। 

চি 

২ এ,_খ, ঘ, রস্ত্বাৎ। 

৩ এক, প্রাক্তনস্য। ৪ এ,-_গ, ঘ, নিবারণাৎ।' 

৫ রগ,প্রাসাদ। , ৬ এ, শীত্াৎথ। 

৭ ত! বি গ»__খ, পরমার্থ। ৮ এ,-ঘ, পরক্রানন্দ ৷ 

৯. এ,_ঙ, এবং র গ, পরমৈশ্র্মযকারণাৎ। | 
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পরোক্ষফলদানাচ্চ পরমৈশ্বরকারণাৎ১ | 

পরত্বাৎ সবমন্ত্রাণাং পরামন্ত্র ইতীরিতঃ ॥ ৮ ॥ 

এই মন্ত্র পরতত্বস্বরূপ, পরমাআার প্রকাশক, পরমানন্দ উৎপন্নকারী, পরধর্স 

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্মের নিদর্শন, পরোক্ষফলপ্রদানকারী, পরমৈশ্বর্ষের কারণ এবং 

সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এইজন্য একে পরামন্ত্র বল! হয় । ৭-৮ 

কুলমন্ত্রমিদ দেবি ন্যাসং শৃণু বদামি তে২। 
আদে১ গ্রাতঃ সমুখাঁয় গুরুদেবানুগচিন্তনম্ ॥ ৯ ॥ 

দেবী, এটি কুলমন্ত্ 1 এবার শ্যাসের কথা বলছি, শোন । প্রথমে 

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গুরু ও ইষ্টদেবতার চিন্তা করতে তবে | ৯ 

সকৃন্মালেন স্মত্বা চং কুধা ছ্ন্মত্রমৌচনম্ । 
শৌচাস্যশোধনং স্রানং সন্ধ্যাতর্পণমাচরেত ॥ ১০ ॥ 

স্নান-_প্রাতঃকৃত্যাঁদির পর সাধকের পক্ষে ম্নানাদি বিহিত । শাস্ত্রে স্নানের 

বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদ কর! হয়েছে । প্রথমে বৈদিক স্নান করে পরে তান্ত্রিক 

ম্লান করতে হবে । 

তন্ত্রে সপ্তবিধ তান্ত্রিক স্ীনের বিবরণ পাওয়া! যাঁয়। যথা-_মান্ত্র, ভৌম, 

আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ এবং মানস (বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শান্ত্রমূলক 

ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পুঃ ৮৩৩-৩৮ )। | 

সন্ধ্যা-বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ । প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করে পরে 

তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা বিধি । তান্ত্রিক সন্ধ্যা নিত্য কতব্য (বিস্তৃত বিবরণ, 

দ্রঃ এ, পৃঃ ৮৪০-৪৭ )। 

তর্পণ__তর্পণও দ্বিবিধ, বৈদিক এবং তান্ত্রিক প্রথমে বৈদিক তর্পণ করে 

পরে তান্ত্রিক তর্পণ করতে হয় । গায়ত্রী জপের পর ইফ্টদেবতাকে জপ 

সমর্পণ করে তর্পণ করা বিধি (বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৮৪৫-৪৬ )। 

একবার মূলমন্ত্র আরাধ্যের স্মরণ করে সাধক মলমুত্রত্যাগ, শোৌচ, মুখ- 
প্রক্ষালন, ম্লান, সন্ধ্যা ও তর্পণ করবে | ১০ 

১ রগ, পরধর্মনিদশনাৎ। 
২ তা বি গ,_উ, এবং রগ, বরাননে। ৬ 

৩ এ, থ, উ, এবং র গ* অথ। 

৪ তাবিগ,-ক,খ, দেবাত্ম। 

& এঁ,-ঙ, এবং র গত পাঠ £ তা বি গ, কন্দমূলে মনঃ কৃত্বা । 



৮৮ _.. কুলার্ণবতন্ত্রম 

একান্তে দ্বারযজনং বিদ্ত্রয়নিবারণম্১ | 

পৃজাস্থানপ্রবেশশ্চ তথাসনোপ২বেশনম্ ॥ ১১ ॥ 

বি্ত্রয়__দৈব, অন্তরিক্ষগত ও পাথিব এই ত্রিবিধ বিদ্ব (দ্রঃ পুরশ্চ্যার্ণব, 

তৃতীয় তরঙ্গ, পৃঃ ১৫২ )। 

একান্তে দ্বারপুজা করে পুজাস্থানে প্রবেশ করতে হবে এবং বিশ্বত্রয় 
নিবারণ করে আসনে উপবেশন করতে হবে । ১১ এ 

দেবীপৃজাগৃহত্ধ্যানং শিবাদিগুরুবন্দনম্। 

আসনং গণপক্ষেত্রপাঁলবন্দনমীশ্বরি ॥ ১৫ ॥ 

ওগো ঈশ্বরী, দেবীপুজাগ্বহের ধ্যান, শিবাদি গুরুর বন্দনা, আসনের 

শোধন ও পুজা এবং গণপতি ক্ষেত্রপালাদির বন্দনা করতে হবে । ১২ 

পাদুকাম্মরণঞ্চেব দিননাথণর্চনং৪ পরিয়ে । 

করাঙ্গশোধনং প্রাণায়ামঃ স্ববন্মরন্্রকে ॥ ১৩ ॥ 

দিগবন্ধনঞ্চ যুগ্মঞ্চৎ বিধিযুক্তাঙ্ঞ্ মাতৃকাম্। 

দশপ্রকারভূতাখ্যাং লিপিঃ কমঠসংজ্তকাম্ ॥ ১৪ ॥ 

যুগ্যঞ্চ-_ুগ্ম অর্থ শিবশক্তি । 

মাতৃকাম্-_মাতৃকা অর্থ উৎপাদিকা। ধিনি স্থুলসূশ্ষ্প জগতের উৎপাদিকা 

তিনি মাতৃকা । মাতৃকা সাক্ষাৎ ব্রন্স্বরূপিণী শক্তি । বর্ণ মাতৃকা । কেননা, 

নাদ বা শব্ধ শক্তিরই রূপ । আর বর্ণ শর্দেরই রূপ। অ থেকে ক্ষ পর্যস্ত 

পঞ্চাশৎ বর্ণ পঞ্চাশ মাতৃকা | 

দশপ্রকারভূতাখ্যাং লিপিং কমঠসংজ্বকাম্- কমঠসংজ্কক দশ প্রকার 
ভূতলিপি। “যে লিপি বা অক্ষর চেষ্টাবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হবার ধম- 

বিশিষ্ট তাকে ভূতলিপি বলা হয়।” ( শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম 

সং, পৃঃ ৩৭২)। কাজেই, মাতৃকাবর্ণগুলি ভূতলিপি। 4 

দরশপ্রকার--ভূুতলিপির দশ রকম ভাগ করা যায়। যথা--সৌম্য সৌর 

তা বি গ,_উ, এবং র গ, বিনাশনং। 

এ৮--উ* এবং র গ, সমুপবেশনং ; তা বি গ»__গ, ঘ, সম্ম প্রবেশনং। 
তা বি গ৮_উ* এবং র গ, দেবীপুজা গ্রতে| | 
এ,_ঙ, এবং র গ, দীপনাধথার্চনং ; তা বি গ,__-গ, ঘ, দীপান্তানয়নং। 

তা! বি গ,-ক,-ধত পাঠ £ তা বি গ, দিগ.বদ্ধনঞ্চাল যুগ্ম । 
তা বি গ,_উ, এবং র গ, বীজগুত্তাং। 

০১ $ /% 

€ ছে 
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আগগ্নেয় ; স্ত্রী পুরুষ নপুংসক ; স্বকৃল মিত্র উদাসীন অমিত্র ৷ 
কমঠ--ক-_অগ্রি- আগ্নেয় বর্ণ । 

ম- রবি-_সৌর বর্ণ । 

ঠ- চন্দ্র-সৌম্য বর্ণ । 

কাজেই কমঠ বলতে সমগ্র বর্ণমালাকেই বুঝায় । 

প্রিয়ে, পাছৃকাধ্যান, সূর্যার্চনা, করাঙ্গশোধন, স্বীয় ব্রন্ারন্ত্রে মন নিবিষ্ট করে 

প্রাণায়াম, দশদিকৃবন্ধন, শিবশস্িন্যাস, কমঠসংজ্ঞক দশপ্রকার ভূতলিপিবূপ 

অবিভক্ত মাতৃকা-ন্যাস যথাবিধি করতে হবে । ১৩--১৪। 

খাষিরস্য পরঃ শল্তশ্ছন্দশ্চাব্যক্তপূৃরিক! । 
গায়ত্রী দেবতা চাত্র১ সবমন্ত্রেশ্বরী পরা ॥ ১৫ ॥ 

দীর্ঘত্রয়যুতং মূলং ৰীজং শক্তিশ্চ২ কীলকম্। 
ষড়দীর্ঘযুক্তমূলেনত যডঙ্গানি চ পার্বতি ॥ ১৬ ॥ 
ঈশততপুরুষাঘোরসদ্যোজাতাত্মনস্তথা । 

পর্চাঙ্গুলিযু বিন্যস্য মু্তিং বক্তে যু বিন্যসেৎ ॥ ১৭ ॥ 
পঞ্চধা« ৰল্মুণি তথৈবাঙ্লিন্যাসমাচরেৎ৯ | 
আধারশক্তিমারভ্য .পীঠমন্ত্রীস্তমম্বিকে ॥ ১৮ ॥ 

ষড়ক্রানি--তান্ত্রিক মন্ত্রের খাষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি ও কীলক এই 
ছয়টি অঙ্গ । এদের ন্যাস-স্থান যথাক্রমে শির, মুখ, হৃদয়, গুহাদেশ, পদদ্ধয় এবং 

সর্বাঙ্গ (দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসাঁর, ১০ম সং পৃঃ ৮৮ )। 

এখানে উল্লেখ করা যায়, হংস-্মন্ত্রের খষি-ছন্দাদি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 

যেমন,“সুরেন্্রসংহিতা "য় বলা হয়েছে হংস-মন্ত্রের খষি হংস, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা 

পরমহংস, বীজ হং, শক্তি সঃ, কীলক সোহহং, তত্ব প্রণব, স্বর উদাত্ত এবং 

মোক্ষার্থে এর বিনিয়োগ । (দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধন1, ১ম সং, 

পৃঃ ৭৭২-৭৩ )। 

১ রগ, যত্র। 

২ তা বিগ, উ, এবং র গ, বীজশক্তা? চ। 

৩ তা! বি গ,_খ, ষড়,দীর্ঘমূলবীজেন ; &,-৬, এবং র গ, ষড়,দীর্ঘসবলযুক্তেন 
৪ তাবি গ,_উ, র গ, বর্জয়েখ। 
৫ &,_-ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ £ তা! বি গ, পঞ্চম । 
৬ রগ,-্ধুত পাঠ; তা নি গ, তখৈবাঙগ বিল্যাসমাচরেৎ। 

৭ তাবি গ, ঘ, মন্ত্রানুমস্তিকে | 



৯০ | কুলার্ণবতন্ত্রমূ | 

দীর্ঘত্রয়--আ! ঈ উ-। যড়ূদীর্ঘ_-জা ঈ* উ” এ গু অঃ। ঈশতৎপুরুষাঘোর 
ইত্যাদি । সাধারণতঃ ঈশান, তংপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত এবং বামদের 
শিবের এই পঞ্চমুখ তথা পঞ্চমৃত্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া! যায়। এখানে বাম- 

দেবের পরিবর্তে আত্মার উল্লেখ করা হয়েছে । এটি সন্প্রদায়বিশেষসম্মত 

মনে হয় । ঈশানাদি-হ্যাস সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ২০৪। 

আধারশক্তিমারভ্য ইত্যাদি-_-গ্ আধারশক্তয়ে নমঃ এই দিয়ে পীঠন্যাস- 

প্রণালী আরম্ভ হয় এবং পীঠমন্ত্র দিয়ে শেষ হয় । 

পীঠমন্ত্র-_দেবতা ও মন্ত্রের ভেদ অনুসারে পীঠমন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, 
শ্যামার পীঠমন্ত্র-এ পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হেসাঁঃ সদাশিবমহাঁপ্রেত- 

পদ্মাসনায় নম2। 

লক্ষ্মীর পীঠমন্ত্র-শ্রী* সর্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ। মতান্তরে শ্রী 
শ্রীদেব্যাসনায় নমঃ। (দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম, সং, পৃঃ 

৮৬১-৬২ )। 

এই মন্ত্রের খষি পরশত্তু, ছন্দ অব্যক্তপুর্বা গায়ত্রী, দেবতা সর্ধমন্ত্েশ্থরী 

পরা, বীজ জী হংসঃ, শক্তি ঈ হংস$, কীলক উহ হংসঃ। 

পাবতী, যথাক্রমে যড়দীর্ধযুক্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা খধ্যাদিকীলকাস্ত 
ষড়মন্ত্রাঙ্গের ম্যাস করতে হবে। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত 

এবং আত্মাকে পঞ্চাঙ্থুলিতে ন্যাস করে মুখে মৃতি ন্যাস করতে হবে। 

ওগো অন্বিকা, পঞ্চপ্রকারে বন্দে তেমনি অঙ্কুলি-ন্যাস করতে হবে। 

আধারশক্তি দিয়ে আরম্ভ করে পীঠমন্ত্র দিয়ে শেষ করা পর্যন্ত শাস্ত্ববিহিত 

প্রণালীতে পীতন্যাস করতে হবে । ১৫-১৮। 

অল্পষোঢ়াং কুলেশানি কুর্যাৎ পুর্বোক্তবর্মনা । ৭ 

. মহাষোটঢ়াহ্বয়ং ন্যাসং ততঃ কুর্ধাৎ সমাহিতঃ। 

বক্ষমাণেন বিধিনা দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥ 

অল্পষোঢ়া--অল্পষোটঢ়ান্যাস । যোঢ়ান্যাসের মূল অর্থ ছয় প্রকারের ন্যাস। 

তবে তন্ত্রে রুট অর্থেও কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে ; ছয়ের অধিক সংখ্যক ন্যাসকেও 

ষোট়ান্যাস বলা হয়েছে । কাঁলীতারাদি দশবিদ্যার ষোঢ়ান্যাস বিহিত । এদের 

প্রত্যেকের যোঢ়ান্যাস ভিন্ন। আবার একই মন্ত্র তথা দেবতার বিভিন্ন 

0 বর আত হার "৫৮ গর পর" সরান আচ ০ অস্ত আস - তা ০ এ পা ও সস 

«১. ভাবি গ,_খ, অভ্তঃ ; &,_উ, এবং রগ, অস্য। 



চতুর্থ উল্লামঃ ৯৬ 

যোট়ান্যাস হতে পারে । এইজন্য শাস্ত্রের নির্দেশ, সাধকেরা স্ব-স্ব কল্লোক্ত 
যোট়ান্যাস করবেন। (দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, 

পৃঃ ৮৫৭-৫৮ ) 1 

অন্পষোট়ান্যাস বলতে বুঝায় সাধারণতঃ নিত্যপুজাদিতে যে যোঢ়ান্যাঁস 

বিহিত । 
_ মহাযোট়ান্াস-আচলাচ্যমান তত্রান্থসারে প্রপঞ্চ, ভূবন, মৃতি, মন্ত্র, 

দেবতা ও মাতৃকা এই ছঠ্য়র হ্যাস মহাঁষোঢান্স | 

ওগো কুলেশানী, পুরা পদ্ধতি অনুসারে অল্পষোটান্তাস করতে হবে। 

তারপর সমাহিত হয়ে দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য বক্ষ্যমান বিধি অনুসারে মহাষোঢ। 

নামক ন্যাস করতে হবে । ১৯ 

যস্য হ্যাপি নৈবোক্তং১ তব প্লেহাদ্বদাম্যহম্ 
প্রপঞ্চো২ভবনং মুতিমন্ত্রদেবতমাতরঃ। 
মহাষোঢ়াহবয়ে। ন্যাসঃ সবন্যাসোতমোত্তম$৩ ৪২০ ॥ 

ভ্ববনং_-ভূবন। সহজ অর্থ উৎপতিস্থান, লোক । তন্ত্রমতে শিবাদি 
ক্ষিত্যন্ত যট্ত্রিংশত্তত্ব নিয়ে ভূবনসমূহ গঠিত । সাধনার দিক্ দিয়ে বিচারে 
ভূবনগুলিকে প্রাণ ও বোধের বিভিন্ন ভূমি বল৷ হয় । 

মর্মজ্ঞরা বলেন, শিবাঁদি প্রত্যেক তত্বেরই আছে এক ভুবনমালা । ভবণ 

ষড়ধবার অন্যতম । (বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 

১ম সং, পৃঃ ৪১৪--১৭ )। | 

প্রপঞ্চ, ভূবন, মৃত্তি, মন্ত্র, দেবতা, মাতৃকা এদের ন্যাসকে মহাযোটান্তাস বলা 

হয়। সমস্ত হ্যাসের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ । তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ আমি এটি 

বলছি । এ কিন্ত আর কাউকে বলিনি । ২০ 

*  তত্রাদে পরমেশানি প্রপঞ্চন্যাঁস উচ্যতে । 

প্রপঞ্চদ্বীপজলধিগিরিপত্তনপীতকা1ঃ৪ ॥ ২১ 

ক্ষেত্রং বনাশ্রমগুহানদীচত্বরকোত্ভিদাঃ৫ । 

স্বেদাগুজজরাম়ুজ। ইত্যুক্তান্তে হি ষোড়শও ॥ ২২ 

ত1 বি গ,_-উ, এবং র গ, যস্য তস্য ন বক্তব্যং ৷ 

ত1 বি গ, ঘ, প্রপঞ্চে 

এঁ,_ঙ, এবং র গ, মহা ষোঢ়াহ্বয়ং স্য!সং সদন্যাসোতমেভ ন্ । 

তা বি গ,_ঘ, গীঠিকাঃ । 

&,_ক, গ. ঘ,-ধত পাঠ ; তা বি গ, চতবরকোষ্ডিদঃ 

&”_খ, ইত্যুক্তানি চ ষোড়শ । ০ ৫6 * ০ $৬ 19 ৬ 



৯২ ._ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

পরমেশানী, প্রথমে প্রপঞ্চন্যাস বলছি । প্রপঞ্চ, দ্বীপ, জলধি, গিরি, পতন, 

পীঠ, ক্ষেত্র, বন, আশ্রম, গুহা, নদী, চত্বর, উত্ভিদ্, স্বেদেজ, অণ্জ, জরায়ুজ এই 

যোড়শের ন্যাস প্রপঞ্চন্যাস। ২১২২ | 

্রীর্নায়া কমলা! বিচ্ুবল্লভা১ পদ্মধারিণী । 
সমুদ্রতনয়া লোকমাতা কমলবাসিনী ॥ ২৩ ॥ 

ইন্দিবর1২ রম] পদ্মা তথা নারায়ণত্রিকা । 

সিদ্ধির্লক্্মী রাজলক্ষ্রীর্সহালক্্মীরিতীরিতাঃ ॥ 

শক্তয়স্ত প্রপঞ্চানাং স্বরাণামধিদেবতাঃ ॥ ২৪ ॥ 
শ্রী, মায়া, কমলা, বিষুণ্বল্লভা পদ্মধারিণী, সমুদ্রতনয়া, লৌকমাতা, কমল- 

বাসিনী, ইন্দিবরা, রমা, পদ্মা, নারায়ণপ্রিয়া, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, রাজলল্্ী, মহালক্ষ্লী 

ঘোড়শ প্রপঞ্চের এই ষোড়শ শক্তি স্বরবর্ণের অধিদেবতা । ২৩--২৪ 

লবন্ত্রুটিঃ কল! কাষ্ঠা নিমেষঃ শ্বাস এব হি। 
ঘটিকা চ মৃহুর্তশ্চ প্রহরো৷ দিবসম্ভথা! ॥ ২৫ ॥ 

সন্ধ্যা রাত্রিস্তিথিশ্চৈব বারো নক্ষত্রমেব চ। 

যোগশ্চ করণং পক্ষ মাসে। রাশি খাতুস্তথা ॥ ২৬ ॥ 
অয়নং বংসরযুগপ্রলয়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ ৷ 

এতেষাং স্থাননিয়মো হৃদয়াস্তঃ সমীরিতঃ ॥ ২৭ ॥ 

লব, ত্রুটি, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, শ্বাস, ঘটিকা", মুহুর্ত, প্রহর, দিবস, সন্ধ্যা, 

রাত্রি, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ,» করণ, পক্ষদয়, মাস, রাশি, খাতু, অয়ন, 

বৎসর, মুগ, প্রলয়-_-এই পঞ্চবিংশতির ন্যাস হৃদয়ে সমাপ্ত হবে । ২৫২৭ 

আর্ষোম! চণ্ডিকা দুর্গা শিবাঁপর্ণা৬ম্ৰিকা সতী । 
ঈশ্বরী শাম্তভবীশানী পাবধতী সবমঙ্গলা ॥ ২৮ ॥ 

দাঁক্ষায়ণী হৈমবতী মহামায়! মহেশ্বরী | ৃ 

সবড়ানী চৈব কুদ্রাণী সবাণী পরমেশ্বরী ॥২৯॥ 

কালী কাত্যায়নী গৌরী ভবানীতি সমীরিতা । 

তা! বি গ,_খ, বিন্দুবল্লভা। 
এ ক”ধত পাঠঃ তা বি গ, ইন্দিরা মা। 

এ৮_উ, এবং রগ, লক্ষ্মীঃ। « 

এ, _ঘ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ $ তা বি গ, সিদ্ধলক্ষ্মী । 

&, _-ক, নব কোটিঃ। 

খ তাবি গ, খ, শিবপুর্ন]। 

০০ 6$6 % 

কি 



চতুর্থ উল্লাসঃ ৯৩ 

শক্তয়ঃ স্যুর্লবাদীনাং১ স্পর্শানাম২ধিদে বতাঃ । 
এতাসাং স্থাননিয়মে। হৃদয়ান্তঃ সমীরিতঃ ॥ ৩০ ॥ 

আধা, উম, চণ্ডিকা, দুর্গা, শিবা, অপর্ণা, অধ্থিকা, সতী, ঈশ্বরী, শাস্তবী, 

ঈশানী, পাবতী, সবমঙ্গলা, দাক্ষায়ণী, হৈমবতী, মহামায়া, মহেশ্বরী, মুড়ানী, 

কদ্রাণী, সর্বাণী, পরমেশ্বরী, কালী, কাত্যায়নী, গৌরী, ভবানী, লবাদি 

পঞ্চবিংশতির এই পধ্থ্বিংশতি শক্তি স্পর্শবর্ণের আঁধদেব্তা । এদের ব্যাস 

হৃদয়ে সমাপ্ত হবে। ২ _৩০ 

পঞ্চভূত]নি তন্মাত্রং জ্ঞানকমেব্দ্িয়াণি চত। 
গুণান্তঃকরণাবস্থা ধ্যায়েদদোষান্ দশানিলান্ঃ ॥ ৩১ ॥ 

পঞ্চভূতানি_ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভৃত। 

তন্মমাত্রং__সাংখ্যমতে তন্মাত্র সুক্্ম পঞ্চভূত । গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং 

শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র। এগুলি যথাক্রমে ক্ষিতি-আদি পঞ্চভূতের সৃশ্ম রূপ। 

গন্ধতন্মাত্র বলতে কোনো বিশেষ গন্ধকে বোঝায় ন।; অবিশেষ গন্ধত্ব 

গন্ধতন্মাত্র । তেমনি অবিশেষ রসত্ব রসতন্মাত্র, অবিশেষ রূপত্ব বূপতন্মাজ্র, 
অবিশেষ স্পর্শত্ব স্পর্শতন্মাত্র এবং অবিশেষ শব্দত্ব শব্দতন্মাত্র 

জ্ঞানকমেব্ড্রিয়াণি-_-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেক্দ্রিয় সকল । জ্ঞানেন্দ্রিয় পীচটি, 

যথা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিক এবং ত্বকা। কোনে। কোনে! মতে মনও 
জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাকৃ, পাঁণি, পাদ, পাস এবং উপস্থ এই পঞ্চ কমেন্দ্রিয় । 

গুণান্তকরণাবস্থা---গুণঃ অন্তঃকরণ এবং অবস্থা 1 সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন 

. গু৭। মন বুদ্ধি অহংকার এবং চিত্ত এই চার অন্তঃঠকরণ। সাংখ্যমতে মন 

বুদ্ধি অহংকার এই ত্রিবিধ অন্তঃঠকরণ ! শারদাতিলকের (১1৩৬) টীকায় 

রা'ঘবভট্ট বলেছেন, মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ৷ বুদ্ধি সর্বভাবনিশ্চয়কারিণী, জ্ঞাতার 
অভিমানযুক্ত অহংকার এবং চিত্ত নিধিকপ্পক । অবস্থা চতুবিধ, বথা- জাগ্রত, 

স্বপ্ন, সুবুপ্তি এবং তুরীয় । মতান্তরে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি এই তিন অবস্থা । 
দোষান্-_ দোঁষগুলি। দোষ বলতে এখানে দোষ এবং দৃষ্ত উভয়কেই 

ধর] হয়েছে । শারদাতিলকে (১৩৩) বলা হয়েছে বাত, পিত্ত, কফ, এই 

তিন দোষ আর সপ্ত ধাতু দুষ্ত। টীকায় রাঘবভট্ট শুশ্রতবচন উদ্ধার করে 
বলেছেন রস, অসকৃ, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জ1 এবং শুক্র এই সপ্তধাতৃ । 

১. তাবিগ,-ক, র্ভবাদীনাং ঃ &,_খ, গ, সযুর্নরাঁদীনাং। 

২ এক, পশুনাম।. ৩. এ.__৬, এবং রগ, কর্মেন্দ্িয়ানিলাঃ। 
৪ এঁ,_খ, ডঃ এবং চ.] গ, ধত্তে দোষে দশেরিতাঃ | 



৯৪ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

দশানিলান্-_-দশ বায়ু । শারদাতিলকে (১।৪৪-৪৫) প্রাণ, অপান, 

সমান, উদাঁন, ব্যান, নাগ, কৃষ্ম, ধনঞ্জয়, কৃকল এবং দেবদত্ত এই দশ বামুর 
কথা বল! হয়েছে । 

লক্ষণীয় পঞ্চভূত এবং তন্মাত্র (সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ) মিলে দশ; জ্ঞানেন্ত্রিয় এবং 

কমেক্দ্রিয় মিলে দশ ; তিন গুণ, তিন অবস্থা এবং চার অন্তঃকরণ মিলে দশ, 

দোষ দশ এবং বামু দশ, এইভাবে দশ সংখ্যার এক-একটি বর্গ কর! হয়েছে । 
পঞ্চভৃতঃ পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেত্রিয়, পঞ্চ কর্মোন্দরিয়, গুত্রয়, অস্তঃকরণ- 

চতুষ্টয়, অবস্থাত্রয়, দোষসমুহ এবং দশ বায়ুর কথা চিন্ত! করবে । ৩১ 

ৰান্সী বাগীশ্বরী১ বাঁণী সাবিত্রী চ সরম্বতী । 

গায়ত্রী বাক্প্রদা পশ্চাৎ সারদা ভারতী প্রিয়ে ॥ 

বিদ্যাত্মিকা* পঞ্চভূতব্যাপকানামধীশ্বরাও ॥ ৩২ ॥ 

ব্যপকানাং_-ব্যাপকগুলির । শারদাতিলকের (২২) টীকায় রাঘবভষ্ট 

লিখেছেন, ব্যাপকাঃ যকারাদিক্ষকারান্তাঃ--য.থেকে ক্ষ পর্যস্ত বর্ণ ব্যাপক। 

এর অর্থয রলবশযষসহলু এবং ক্ষ এই দশটি বর্ণ ব্যাপক বর্ণ । 

ৰন্ষী, বাশীশ্বরী, বাণী, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী, বাকৃপ্রদা, সারদা, 

ভারতী, বিদ্যান্মিক! এরা পঞ্চভূতাদি এবং ব্যাপকবর্ণের অধীশ্বরী । ৩২ 

বাগৃভবং ভুবনেশীঞ্চ লক্ষ্মীৰীজং ত্রিতারকম্ । 

ত্রিতারমুলমন্ত্রান্তেৎ মাতৃকাক্ষরতঃ পরম্ ॥ ৩৩ ॥ 

বদেৎ প্রপঞ্চরূপায়ে শ্রিয়ে নম ইতি ক্রমাং। 

প্রপঞ্চাদিভিরাযোজ্য« বর্ণান্ শক্তীনিযোজয়ে । 

মাতৃকান্যাস সংপ্রোক্তস্থানেষেবং ন্যসেও প্রিয়েও ॥ ৩৪ ॥ 

বাগভবং_এ" | ভ্ববনেশীং হ্রী”। লক্ষ্মীৰীজং_শ্রীঁ। -ব্রিতারকম্--ু । 

এ হী” শ্রী” গু-যুক্ত মূলমন্ত্র (যথা ও হংসঃ) তারপর মাতৃকাক্ষর (যথা অং 

আং ইত্যাদি) তারপর প্রপঞ্চরূপায়ৈ শ্রিয়ে নমঃ-_-এইভাঁবে বলতে হবে। 
প্রপঞ্চাদির সঙ্গে বর্ণ যুক্ত করে শক্তিসমূহ হ্যাস্ করতে হবে। প্রিয়ে যে-ষে 
স্থানে মাতৃকান্যাসের কথা বল! হয়েছে সেই-সেই স্থানে এমনি করে হ্যা করতে 

হবে । ৩৩-৩৪ | 

১ তা।বি গ,_খ, মাহেশ্বরী। '২ রগ,বিদ্তাত্বিকাঃ। ৩ রগ, মধীশ্বরীঃ। 

৪ তা! বি গ, ও» এবং বর গ,-্ত পাঠ ঃ তা বি গ, বিদ্যান্তে। 
« তা বিগ.__-ক, দিভিরাদ্ৈব ৪ এঁ--উ, এবং র গ, দিভিরাদ্ধুন্তে | 

«৬ এ,--খ, মাতৃকান্যাসসংপ্রোক্তস্বানেয় পরমেশ্বরি | 



চতুর্থ উল্লাসঃ ৯৫ 

ভ্রিতারমূলসকলপ্রপঞ্চাদি১ স্বরূপতত। 

আয়ে পরাম্ৰাংদেটবযে নম উক্ত ব্যাপকং ন্যসে ॥ ৩৫ ॥ 
ব্যাপকংন্যসেং__ব্যাপকন্যাঁস করবে । “মাথা থেকে পা পর্যস্ত এবং পা 

থেকে মাথা পযন্ত শরীর উভয় করতলের দ্বার] বিহিতিমন্ত্র জপ সহ মার্জনা 

করার নাম ব্যাঁপকন্যাস। 

স্বরূপতঃ গু সকল প্রপঞ্চের মূল। ওঁ-মুক্ত সকল প্রপঞ্চের সঙ্গে আয়ে 

যোগ করে পরাম্বাদেঞ্্যে নমঃ (অর্থাৎ ও সকলপ্রপঞ্চায়ে পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ) 
এই বলে ব্যাপকন্যঠাস করতে হবে । ৩৫ 

প্রপঞ্চন্যাস এবংত স্যাদ্ ভূবনন্যাস উচ্যতে ৪ 

ত্রিতারমূলমণ্থান্তে অ জা ই,অতলং বদেং || ৩৬ ॥ 
লৌকঞ্চ নিলয়ঞেব শতকোটিপদং৫ ততঃ। 

গুহ্যাখ্যা৬ যোগিনী মূলদেবতান্তং বদেৎ প্রিয়ে ॥ ৩৭ || 

বদেদাধারশক্ত্যম্ধাদেবৈচ৮ পাদয়োন্যসেং। 

ঈ” উ উ*৯ বিতলং গুহ্ভতরং১০ চানন্ত সংজ্ঞকমূ। 

শেষঞ্চ পুববৎ প্রো্য গুল্ফয়োর্দেবি বিহ্যসেং || ৩৮ ॥ 

ভুবনগ্ভাস-_ভুবনের হ্যা । ভুবন চতুর্দশ । যথা ভূঃ ভৃবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ 

তপঃ সত্যঃ অতল বিতল স্বৃতল তলাতল মহাঁতল রসাতল এবং পাতাল। ভূঃ 

থেকে সত্যঃ পর্যন্ত ভুবন উধ্ব ক্রমে অবস্থিত আর ভূঃ-র নিম্স্থ অতল থেকে 

পাতাল পর্যন্ত তুবন অধঃক্রমে অবস্থিত । 

প্রপঞ্চগ্যাস এইপ্রকার, অথাৎ উপরি-উক্ত প্রকার হবে। এবার তৃবনন্যাস 
বলা হচ্ছে। প্রিয়ে, ওুঁ-যুক্ত মুল-মন্ত্রের পর অজ অ। ই অতল-লোক-নিলয় 
এরপর শতকোটিগুহ্াযোগিনী, তারপর মুলদেবতা বলে এবং 

১ তাবিগ,_খ, প্রপঞ্চঃ স্যাৎ। 

২ &,-উ, এবং র গ,-ধুত পাঠ $ তা.বি গ, পরা দ্যা । 

৩ রগ, এবংঃ তাবি গ, এব। 

৪ তা! বি গ,_-উ, এবং রগ, ন্যাসমাচরেৎ। 

৫ এ,._ক, বানস্তকোটিপদং। 

রগ, ধৃত পাঠ; তা বিগ, গুহাদ।। 

রগম্ধৃত পাঠ ॥ ত। বি গ, মুলঙেমুতন্ত ; তা ধি গ৮__ক, খ+ গ, ঘ, দেবতাস্তে যুতং। 

তা বি গ,-খ, হৃৎ। এ, এবং রগ, তত। 

এ)--৬, এবং রগ, ঈওমুলং। 
১০ এ, _খ, অতিগুরু ; এ, _গ? ঘ, গুহাতমাদ্যানস্তসংজ্ঞকং | এ 

€ 

অটটি 

& 



৯৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

আধারশক্তযম্বাদেব্যৈ উচ্চারণ করতঃ পদযুগলে হ্যাস করতে হবে। মন্ত্রট 

ঈাড়াবে-ও্ড হংসঃ (দ্বৃষ্টান্তস্বরপ গৃহীত) অ আআ ই অতল-লোক-নিলয়- 

শতকোটিগুহ্াযোগিনীমূলদেবত1-আধারশক্যম্বাদেব্যৈ নমঃ । 

দেবী, ঈ* উ উ' বিতল অনস্ত নামক গুহ্াতর যোগিনী বলে শেষ অংশ 

পূর্ববং বলার পর গুল্ফদয়ে হ্যাস করতে হবে। (মন্ত্র_গু হংসঃ ঈ” উ উ* 

বিতল-লোক-নিলয়ানন্তাগুহাতরাযোগিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ) । 

৩৬০৩৮ ] 

খা খু ৯ সুতলঞ্চাতিগুহ্যং চাচিন্ত্যসজ্ঞকৃম্। 

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য জঙ্ঘয়োবিন্যসেও প্রিয়ে১ || ৩৯ || 
খা খঁ৯ স্বতল অচিন্ত্য নামক অতিগুহ্য এবং বাকী অংশ পূর্ববং বলে 

জভ্বাদ্বয়ে হ্যাস করতে হবে। (মন্ত্র_গ হংসঃ খ+খুঁ ৯" স্বতললোকনিলয়া- 

চিন্ত্যাতিগুহ্াযোগিনী-মুলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)1| ৩৯ 
৪ এ এ মহাতলঞ্চ মহাগুহ্ঞ্চ পদং ততঃ২। 

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য জানুনোবিন্যসেৎ প্রিয়েও ॥ ৪০ ॥ 

প্রিয়ে, ৯২ এ* এ" মহাঁতিল.তারপর মহাগুহা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে 

জানুছয়ে হ্তাস করতে হবে। (মন্ত্র হংসঃ ৯” এ এ+ মহাঁতললোকনিলয় 
মহাগুহ্াযোগিনী-মুলদেবতাধারশক্ঞম্বাদেটব্যে নম)। ১০ 

ও ও তলাতলং দেবি পরংগুহ্াাভিধানকম্ঃ । 

শেষঞ্চ পুববৎ প্োচ্য উবোর্দেবেশি বিন্যসেৎ 0 ৪১01 

দেবি, ও ও” তলাতল পরমগুহানামক এবং বাকী অংশ পুর্ববং বলে, ওগো 

দেবেশী, উরুদ্ঘয়ে ন্যাম করতে হবে । (মন্ত্র হংসঃ ওত ওঁ তলাতললোকনিলয় 

পরমগুহ্াযোগিনী-মুলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যে নমঃ)। ৪১ 
অঁ অঃ রসাতলঞ্চেব« রহ্স্যং জ্ঞানসংজ্ঞকম্। 

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য গুহ্যদেশে প্রবিহ্যসেৎ । ৪২॥ 

অ অঃ রসাতল জ্ঞাননামক রহস্য এবং বাকী অংশ পূর্ববং বলে গুহাদেশে 

ব্যাস করতে হবে। (মন্ত্র হংসঃ অ অঃ রসাতল-জ্ঞানরহহ্যাযোগিনী- 

মুলদেবতাধারশক্তযম্বাদেব্যে নমঃ)। 

তা বি গ» খ, দেবি জান্বোঃ প্রবিন্যসেৎ। 

ঘ্বগ, মহাগুহাং পদস্ততঃ স্বতন্ত্রকং | 
র গ,-ধূত পাঠ $ তা'বি গ, দেবি জান্বোঃ প্রবিন্যসেখ। 

রগ» পরমণ্ডহাং চাভিধানকং ; তা! বি গ,_-খ, পরমণ্ডক্ং চোর বিধা্গকং। 
তা বি গ” _গ, ঘ, সবতলঞ্চেব। ও 6/0 * 



চতুর্থ উল্লাসঃ ৯৭ 

কবর্গেণাপি পাতালং সরহস্যতরং ক্রিয়াং১। 
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য মূলাধারে তু বিন্যসেৎ || ৪৩ | 

ক-বর্ণের দ্বারাও রহহ্যতর ক্রিয়া এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে মূলাধারে 
ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র-_ও হংসঃ ক খখ গণ থঘ ও পাতাঁললোকনিলয় 

ক্রিয়ারহস্যতরা যোগিনীমুলদেবতাধা রশক্ঞযম্ৰাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৩ 

চবর্গং ভূতন্নঞ্চেতি২ রহস্যং ভাকিনীমপি । 

শেষঞ্চ পুর্বীবৎ প্রোচ্য স্বাধিষ্ঠানে ন্যসেও প্রিয়ে || ৪9 || 

প্রিয়ে, চবর্গ ভূতলরব্্যা ডাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে স্বাধিষ্ঠানে 
গ্যাস করতে হবে । মেত্ত্র_-ও হংসঃ ট ছ জ ধা ঞ ভূতললোকনিলয়রহস্য- 
ডাকিনীমুলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যে নমঃ) । ৪88 

টবর্গেণ ভবে! লোকংত রহস্থযং রাকিণীমপি | 

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য নাভে। চ বিন্যসেৎপ্রিয়ে ॥॥ 8৫ || 

প্রিয়ে, ট-বর্গের দ্বারা ভূবোলোকরহস্যা রাকিণী এবং বাকী অংশ পুর্ব 

বলে নাভিতে € মণিপুরে ) বিশ্তাস করতে হবে । (মন্ত্র_গু হংসঃ ট* ৬ ড* ট ণ" 

ভুবর্লোকরহগ্যারাকিণীমূলদেবতাধারশক্ঞম্বাঁদেব্যৈ নম)। ৪৫ 

ত বর্গং স্বশ্চ পরমরহস্যং লাঁকিনীমপি । 
শেষঞ্চ পৃর্ববৎ প্রোচ্য হৃদয়ে বিন্যসেৎ প্রিয়ে 1। ৪৬ ॥। 

প্রিয়ে, ত-বর্গ স্থঃ পরমরহস্যা লাকিনী এবং বাকী অংশ পুর্ববৎ বলে হৃদয়ে 
সি, 

( অনাহতে ) ন্যাস করতে হবে । (মন্ত্র-ও হংসঃ ত থ" ঈর্ব ন" স্বর্লোকনিলয়- 

পরমরহস্যালাকিনী-মুলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যে নম$)। ৪8৬ 

পবর্গঞ্চ মহলোকং& বহ্স্্যং কাকিনামপি | 

* শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য তালুমূলে হ্যসেও পরিয়ে ॥ ৪৭ 11 

* প্রিয়ে, প-বর্গ মহর্লোকরহস্য। কাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববং বলে তালু- 

মূলে (বিশুদ্ধাখ্যে ) ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র হংসঃ পফর্ষভম 

মহর্লোকনিলয়রহস্য1-কাকিনীমুলদেবতাধারশক্ঞযম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৭ 

১ তা বি গ,_-খ»ধত পাঠ £ তা বি গ, এবং রগ, লোকেতি নিলয়েতি চ £ রগ, রহ্ম্া 

নিতরাং ক্রিয়াং (পাঠাস্তরম্ )। 

২ তা বিগ,_ঙ, এবং রগ, ভূরহ্ম্তাতি। 

শ এ,_উ, এবং র গ, ভবে! মহা । 

৪ তা বি গ,_-ও, এবং র গ, মহাগুহাং। ঙ 

৭. 



৯৮ কুলার্ণবতন্ত্রম্ | 

য বর্গঞ্চ জনো' গুপ্ততরঞ্চ১ শাকিনীমপি 

শেষঞ্চ পুর্ববৎ প্রোচ্য আজ্ঞায়াঞ্চ ন্যসেও পরিয়ে ॥ ৪৮ ॥ 

প্রিয়ে, য বর্গ জনঃ গুপ্ততর! শাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে আজ্ঞা- 

চক্রে যাস করতে হবে । (মন্ত্র_ও হংসঃ ধ বলব জনর্লোকনিলয় গুপ্ততরা- 

শাকিনীমুলদেবতাধারশক্তযম্ৰবাদেব্যে নমঃ)। ৪৮ | 

শ বর্গঞ্চ তপশ্চাতিগুহ্ঞ্চ হাকিনীমপ্চি। 

শেষঞ্চ পুর্ববৎ প্রোচ্য ললাটে বিহ্যসেত্]প্রিয়ে ॥॥ ৪৯ ।। 

প্রিয়ে, শ বর্গ তপঃ অতিগুহ্া হাকিনী এবং বাকী.অংশ পূর্ববৎ বলে ললাটে 

্যাস করতে হবে । (মন্ত্র-_ও হংসঃ শষ সই তপর্লোকনিলয়াতিগুহাহাকিনী- 

মূলদেবতাধাঁরশক্ঞযমৃৰাদেব্যে নমঃ) । ৪৯ 

লা ক্ষ*ং সত্যং মহাগুহ্যং যক্ষিণীত্মপি চ প্রিয়ে | 

শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য ৰ.ন্রন্ত্রে চ বিন্যসেৎ ॥ ৫০ | 

প্রিয়ে, ল ক্ষ সত্য মহাগুহ্যা ষক্ষিণী এবং বাকী অংশ পূর্বব বলে ব্রক্মরন্ধে 

ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র--গ্ড হংসঃ ল ক্ষ” সত্যলোকনিলয়মহাগুহ্যাযক্ষিণী- 

মুলদেবতাধারশক্ত্যমবাঁদেবৈ নমঃ)। ৫০ 

ত্রিতারমুলমন্ত্রান্তে চতুর্দশভুবংঃ বদেং। 
নাধিপায়ে শ্রীপরায়ৈ দেব্যৈ চ ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ৫১ ॥ 

গুঁ-যুক্ত মূলমন্ত্র চতুর্দশভূবন অধিপায়ে শ্রীপরায়ৈ দেব্যৈ বলে ব্যাপকন্যাস 
করতে হবে। [মন্ত্র_ণু হংসঃ (যথা ) চতুর্দশভুবনাধিপায়ৈ শ্রীপরাদেব্যৈ 
নমঃ] ॥ ৫১ 

কৃত্বৈবং ভুবনন্যাসং মৃত্তিন্যাসমথাঁচরেত। 

কেশবনারায়ণমাধবগোবিন্দবিষবঃ || ৫২ ॥ 

মধুসৃদনসংজ্ঞশ্চ স্যাৎ ভ্রিবিক্রমবামনো | 
শ্রীধরশ্চ হৃষধীকেশঃ পদ্মনাভে। দামোদর । 

বাসুদেবঃ৬ সন্বর্ষণঃ প্রদ্যক্মশ্চানিরদ্ধকঃ || ৫৩ || 

তাবিগ,_ক. লোকগুণগুত্রী ; এ, খ, চাতিগুপ্তশ্রী । 

তা বি গ»--উ,+ এবং বর গ, ল,ক্ষং। 

এ, ৬» এবং বু গ, যাকিনী। 

তা বি গ,__খ, স্বরং। 

এ,--উ, এবং র গ, পরাম্ৰা। ৬ রগ,বাসুদেবশ্চ।. চি 96 ও // ৮ 
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অক্ষোক্কেন্দ্রাণী চেশানী চোগ্রাঞ্ধনয়না তথা । 

খদ্ধিশ্চ বূপিণী মৃক1১ নৃনদোষধৈকনায়িকা ॥ ৫৪ ॥ 
এঙ্কারিণী চৌঘবতী২ সর্বকামাঞ্জনপ্রভা । 

অস্থিওমালাধর] চেতি সপ্রোক্তাঃ স্বরদেবতাঃ || ৫ ॥ 

এই প্রকারে ভূবনন্যাস করে মৃত্তিন্যাস করতে হবে। কেশব, নারায়ণ, 

মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ুণ্, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশঃ পদ্মনাভ 
দামোদর, বাসুদেব, রহ্কর্ষণ, প্রদ্যক্স, অনিরুদ্ধ এবং অক্ষা, উক্কা, ইন্দ্রাণী, 

ঈশানী, উগ্রা, অদ্ধনরনা, খদ্ধি, বূপিণী, মুকা, নৃনদোষা, একনায়িকা»' 

এক্কারিণী, ওঁঘবতী সর্বকামা, অঞ্জনপ্রভা, অস্থিমালাধরা__-এদের বল হয় 

স্বরবর্ণদেবতা । ৫২-৫৫ 

ভৰঃ শর্ষোহথ রুদ্রশ্চ পশুপতিশ্চোগ্র এব চ। 

মহাদেবস্তথা ভীম ঈশঃভ্তৎপুরুষাহ্বয়ঃ । 

অঘোঁরসদ্যোজাতো চ বামদেব ইতীরিতাঁঃ 11 ৫৬ ॥ 

করভদ্রা খগচল1« গরিমাদিফলপ্রদ। | : 

ঘন্টাধরো গ্রনয়ন! চন্দ্রধন্ত্রী ততঃ পরম । 

হন্দোময়ী জগৎস্থান। জ্বলত্বার।+ ততঃ পরম ॥| &৭ | 

জ্াানদ। ৮৮ টহ্কধর। ধৃতিদ্বীদশ ঈরিতাঃষ | 

কভাদীনাং ১১০ডান্তানাং বর্ণানাং দেবতাস্ত্িমাঃ | ৫৮ ॥। 

ক-ভাদীনাং ঠ-ডান্তানাং__সৃষ্টিক্রমে আদি বর্ণ ক এবং অন্ত বর্ণ ঠ আর 
ংহারক্রমে আদিবর্ণ ভ এবং অন্ত বর্ণ ড। 

ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, ঈশ, তৎপুরুষ অঘোর, 

সদ্যোজাত এবং বামদের ; আর করভদ্রা, খগচল।, গরিমাদিফলপ্রদা, ঘন্টাধরা,, 

উগ্রনয়না, চন্দ্রধর্্রী, ছন্দোময়ী, জগংস্থানা, জ্বলত্তারা, জ্ঞানদ।, টঙ্কধরা ও ধৃতি: 

১. তা! বি গ”_উ+ এবং র গম্ধৃত পাঠ) তা বি গ, লুক ; এ খ, লুপ্তা। 
২ এ,_ঘ, চোগ্রবতী ; এঁ»_উ* চোচ্চবতী £ র গ, চোচ্যবতী। 

ত। বি গ,_-খ, মোক্ষ । 

৫ তা বিগ, ক, যুগচলা; এঁ”_খ, খগবল]। 

৬ এ._-খ, ঘোরপাদ। পঙ-ক্তিনাথা! তথ চন্্রার্ধধারিনী | র গ,-তে এই স্লোকার্ধ নেই । 

তা বি গ,_-খ, ছন্দোদরী জগৎস্বাত1 জ্বলৎকারা?। 

এ” খ, জ্ঞানদাতা ৷ | | 
৯ ৬_খ. তথ] উঙকৃতি ভামর ॥ঃ এ,--৬, এবং র গ, তথা টক্কৃতিরীরিতাঃ। 

১৩ ১৬, এবং র গ, কভাদীনাঞ্চ । গজ 

৪ রগ, ঈশান। ও 

স্টি 

চি 



ধ 

১০০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ | 

_-এ*রা ক থেকে ঠ পর্যস্ত (সৃটিক্রমে ) এবং ভ থেকে ড পর্যন্ত (সংহারক্রমে ) 
বর্ণের দেবতা । ৫৬৫৮ 

ৰন্মা প্রজাপতিরবেধাঃ পরমে্ঠী পিতামহঃ । 

বিধাত] চ বিরিঞ্চিশ্চ স্রষ্টা চ চতুরাননঃ। 
হিরণ্যগর্ভ ইত্যুক্তাঃ ক্রমাদ্ ৰ.ল্জাদয়ে। দশ ॥ ৫৯ ॥ 

যক্ষিণী রঞ্জিনী লক্ষ্মীর্বজ্রিণী শশিধারিণী । 

যড়াধারলয়১ সর্বনায়িক৷ হসিতাননা| ৷ 

ললিতা চ ক্ষম! চেতি প্রোক্তা যাদ্যর্ণঞদেবতাঃ || ৬০ ॥। 

ৰন্দা, প্রজাপতি, বেধা, পরমেষ্ঠী, পিতামহ, বিধাতা, বিরিঞ্িঃ, ভ্রষ্টা, 
চতুরানন এবং হিরণ্যগর্ভ এই ক্রমে ব্রন্মাদি দশ আর যক্ষিণী, রঞ্জিনী, 

লক্ষ্মী, বজিশী, শশিধারিণী, ষড়াধারলয়া, সর্বনায়িকা, হসিতাননা, ললিতা 
এবং ক্ষমা--এর। য থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণের দেবতা । ৫৯-৬০ 

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে স্বরান্ বিঞ্ণ্ন্ সশক্তিকান্ । 

চতুর্থ্যা নমসা যুক্তান্ মস্তকে চাননে ন্যসেৎ ॥ ৬১ ।। 

সস্বন্ধ পার্বকট্যরু* জানুজজ্বাপদেষু চ। 

দক্ষাদিবামপধ্ন্তং বিন্যসেৎ পরমেশ্বরি 1 ৬২ 11 

গুঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর অ আ' ইত্যাদি-ত্রমে স্বরবর্ণ অনুস্বারযুস্ত করে কেশব 
নারায়ণ ইত্যাদি-ক্রমে বিষু্র নামের চতুর্থী বিভক্ঞন্ত দ্ূপের পর নমঃ শব যোগ 
করে মন্তকে, মুখে এবং ওগো পরমেশ্রী, স্কন্ধ, পারব, কটি, উরু, জানু, জজ্ঘা, 
পদ--এইসব স্থানে দক্ষিণ-বাম এই ক্রমে ন্যাস করতে হবে । ৬১-৬২ 

কভাদ্যর্ণযুতান্« মন্ত্রান্* ভবাদীন্ শক্তি সংযুতান্। 

পাঁদপার্শবৰাহুকণ্ঠপঞ্চবক্তেষু বিন্যাসে । 

দশস্থানেযু* বল্সাদীন্ যাদি৮ শক্তিযুতান্যসেং | ৬৩ ॥ 

তা বি গ, _খ, ষড়াধার] যথা ; এ,-ঘ, ষোঢ়াধাবরলফ]। 

এ,--ক, অসিতানন] । 

এ” ক, মাদ্যস্ত ; এ,__উ, এবং র গ, ভ্তাল্বাস্ত | 

তা বি গ”-_খ, পাঁশ্বকাদুযুর ; এ,_ঙ, এবং র গ, পাশ্বকঞ্ঠোর। 

তা বি গ”_-৬, এবং র গ, ফড়াদ্যন্তযুতান্। 
ত1 বিগ,_খ.প্ধত পাঠ £ তা বিগ, ও র গ,মন্ত্রী। 

তা বি গ”_উ, এবং র গ, "ধৃত পাঠ £ তা বি গ,--দশাধারেয়ু। 
ত1 বি গ, -ঘ, ঙ» এবং রগ, আদি । 

ফি 60 €$ /9 ৪ 

ঘ ৪ ৫ 



দ্বিতীয় উল্লাসঃ ১০১ 

ক থেকে ঠ পরস্ত ( সৃষ্টিক্রমে ) এবং ভ থেকে ড পরস্ত (সংহারক্রমে ) বর্ণ 

অনুস্বারমুক্ত করে ভব শর্ব ইত্যাদি-ক্রমে (পূর্ববৎ উক্ত নামগুলির চতুর্থা 
বিভক্ঞযন্ত রূপের সঙ্গে নমঃ শক যোগ করে ) পাদদ্বয়, পার্শখদ্বয়, বাহ্ুদ্ধয়. কণ্ঠ 

এবং পঞ্চবক্তে। ন্যাস করবে । য থেকে ক্ষ পধন্ত বর্ণ অনুস্বারমুক্ত করে যথাক্রমে 

ৰন্দা, প্রজাপতি ইত্যাদির চতুর্থী বিভক্ঞন্ত রূপের সন্ষে নমঃ শব্দ যোগ করে 
দশস্থানে হ্যাস করবে । ৬৩ 

উপ ্রীত্রিমূর্ত্যমৃৰিকাং১ বদেৎ। 
আয়ে২ %রামৰাদেব্যেত চ নমসা ব্যাপকং ্যসেৎ । 

মুণ্তিন্যাসং বিধায়েখং মন্ত্ন্যাসং সমাচরেত* ॥। ৬৪ || 

ও-যুক্ত মুলমন্ত্রের পর শ্তরীত্রিমৃত্্যন্বিকা! আয়ে পরাম্বাদেব্যে এবং তার সঙ্গে 

নমঃ যোগ করে ব্যাপকন্ঠাস করতে হবে। [মন্ত্র হংসঃ ( যথ। ) 

শ্রত্রিমূত্ত্যম্বিকায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নম£]। এই প্রকারে মুত্তিন্যাস করে 

তারপর মন্ত্রন্তাস করা উচিত । ৬৪ 

ত্রিতারমূলং অত ইৎ একলক্ষঞ্চ কোটিচ। 
ভেদশ্চ প্রণবাদ্যেকাক্ষরাআীখিলমন্ত্রতঃ ॥ ৬ ॥ 

ততোহধিদেবতায়ে স্যাৎ সকলঞ্চ ফলপ্রদাম্ । 

আয়ে" তখৈককুটেশ্বর্ম্বাদেব্যে নমো বদেৎ ॥ ৬৬ | 

গুঁ-যৃক্ত মুলমন্ত্রেরে পর অ আ ই একলক্ষকোট ভেদ প্রণবাদ্যেকাক্ষ- 

রাঁকআীখিলমন্ত্র তারপর অধিদেবতায়ে সকল-ফলপ্রদ! আয়ৈ এক কুটেশবরযস্বাদেব্যে 
নমঃ বলবে । মন্ত্র হংসঃ (যথা) অআা ই একলক্ষকোটিভেদপ্রণবাদ্যে- 

কাক্ষরাত্মীখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ এককৃটেশ্বধম্বাদে ব্য নম] | 

৬৫-৬৬ 

ঈ” উ” উ* আদি” হংসাদি দ্বিকৃটং৯ পুর্ববং পরম্। 
খা" খাঁ ৯ আদি বহুন্যাদি ত্রিকৃটং১* পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৭ ॥ 

সপপক্পলাস্স্সপাপাস্পিশশিশীিশী 

তা 1ব গ,_খণ ত্রিমূর্ভ্যাত্মকতাং ; এক, ঙ, এবং র গণ শ্রাত্রিমৃর্তাত্বিক?ং। ৯ 

২ রগ,আর্ষৈ। ৩ তখবিগ,_ক,পরায়ৈ দেব্যৈ। 

৪ র গ,মন্ত্রন্যাগমথাচরেৎ। ৫ তা! বি গ»--উ, এবং র গ, ব্রিতারযূলমন্ত্াস্তে | 

৬. এ -উ, এবং রগ» ফলপ্রদ]। ৭ বগ,আর্মৈ । 

৮ তা বি গ,_খ, যাদি £ এ_উ, এবং র গ, দ্বযার্ি। 

৯ এঁ,_ক, দ্বিলক্ষকুটং। | ৪ 

১০ এ,__গ, আদিত্যাদি ; এ,_ঘ, আদিবর্গাদি ; &৮_উ+ এবং র গণত্র্যাদিকৃটং | ও 



১০২ কুলার্ণবতন্তরমূ ৃ 
ঈ' উউ* হংস দ্বিকুট এর পরের অংশ পুর্ববং। খা" খুঁ»" বহিচত্রিকৃট 

এর পরের অংশ পুর্ববং। [মন্ত্র-_ঈ+ উ” উ” হংসছিকুটেশ্বর্যম্বাদেব্যে নমঃ । 
খ' খু ১: বহিনত্রিকৃটেশ্বর্যম্বাদেটব্যে নম] । ৬৭ 

ট* এ এ চতুর্লক্ষং চন্দ্রাদি পূর্ববং পরম্। 
ও ও” অ অঃ পঞ্চলক্ষং সূর্যাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৮ ॥ 

ই এ এ চতুর্লক্ষ চন্দ্র, এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ও ওঁ অ অঃ 

পঞ্চলক্ষ সূর্য, এর পরের অংশ পূর্ববং। নী এ এ" চতুর্লক্ষ 
'চক্দেশ্র্মম্বাদেব্যে নমঃ । ও ও অ অঃ পঞ্চলক্ষসূষ্ষেশ্ববাম্বাদেব্যে নমঃ] ॥ ৬৮ 

ক খু গঁ চেব ষড়লক্ষং স্বন্দাদি পূর্ববৎ পরম্। 

ঘঁঙ ট সপ্তলক্ষং গণেশাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৯ ॥ 

ক খ ্গ ষড়লক্ষ হ্বন্দ এর পরের অংশ পুর্ববং। খ উট সপ্তলক্ষ 

গণেশ, এর পরের অংশ পুর্ববং। [মন্ত্রক খ ্গ বড়লক্ষককন্দেন্বর্যমূ- 

ৰাদেব্যে নমঃ | খঁ ও” ট সপ্তলক্ষগণেশেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ] | ৬৯ 

& জ” ধা অঙ্টলক্ষং বটুকাদি+ পুর্ববৎ পরম । 
এ ট” 5 নবলক্ষণ্চ ব্রন্মাদি২ পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭০ ॥ 

বটুকাি-বটুক জপপুজাদিহরণকারী বেতালাদির বিনাশ সাধন এবং 

ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। ইনি সর্বতেজঃসমুদূত সনাতন । শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে 
বলা হয়েছে__ 

বেতালাদ্যা! মহাদেবি জপপুজাদিহারকাঃ ॥ 

তেষাং বিনাঁশনার্থায় ভক্তানুগ্রহায় চ 

বট্রকোহয়ং মহেশানি তারাকাল্যা বিভাবিতঃ ॥ 

অধিকস্ত-_ 

সর্বতেজঃসমুদ্ভূতং বটুরূপং সনাতনম্ ॥ _ কালীখণ্ড।১২৫৫।৫৬1৬২ 

 জ' ধা অধ্টলক্ষ বটুক এর পরের অংশ পূর্ববং। এঞ* ট* ঠ নবলক্ষ | 

ব্রক্মা এর পরের অংশ পূর্ববং। [মন্ত্র জ ধা অফ্টলক্ষবটুকেশ্বর্যম্ৰা- 
দেব্যে নমঃ। এ ট* এঁ নবলক্ষব্রন্দেশ্বর্যম্বাদেব্যে নমঃ] ॥ ৭০ 

ডট ণ' দশলক্ষঞ্চ বিষ্ঁদি পূর্ববং পরমূ। 

তথ ঈ একাদশলক্ষং রুদ্রাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭১॥ 

১ তাবিগ, ক,রুদ্রাদি? 

২৩ তা বি গ,-_ঙ, শিবাদি | 



৬ চতুর্থ উল্লাসঃ ১০৩ 

ড টণ' দশলক্ষ বিষ এর পরের অংশ পূর্ববৎ | তথ” দ একাদশলক্ষ 

রুদ্র এর পরের অংশ পুর্ববং। [মন্ত্র-ড ট ণ+ দশলক্ষবিষণীশ্বর্যম্ৰাদেব্যে 

নমঃ । তথ দঈ একাদশলক্ষরুদ্রেশ্বমৃবাদেব্যে নমঃ] । ৭১ 

ধন পঁ দ্বাদশলক্ষং বাণ্যাদি১ পূর্ববৎ পরম্। 

ফঁ ৰ ভ ত্রয়োদশলক্ষং লক্ষ্যাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭২ ॥ 

ধন পপ দ্বাদশলক্ষ বা এর পরের অংশ পুর্ববং। ফুঁ বৰর্ড ত্রয়োদশলক্ষ 

লক্ষ্মী এর পরের অংশ ১ । [মন্ত্রধ ন: পঁ দ্বাদশলক্ষবাণীশ্ব্যম্বাদেব্যে 

নমঃ । ফর্বভি ্রয়োদশল। ললিল্্ীশ্বর্মম্বাদেব্যে নমহ] ॥ ৭২ 

মধ রচতুর্দশলক্ষং গোধাদি পৃর্ববংপরম্ । 
লঁ বশ পঞ্চদশলক্ষং দুর্গাদি পূর্ব পরম্। 

ষসইল্ক্ষৎ ষোড়শলক্ষং ত্রিপুরাদি চ ষোড়শ ॥ ৭৩ ॥ 
অক্ষরাআা৩ খিলমন্ত্রীধিদেবতায়ৈে সকলং ততঃ। 

তথ] ফলপ্রদায়ৈ চ ষোঁড়শ কুটেশ্বরীৎ পুন ॥ ৭৪ ॥ 
অম্বাদেব্যৈ নমঃ প্রোক্তে। মন্ত্রন্তাসো মহেশ্বরি | 

আধারলিঙ্গয়োনাভিহ্ৃৎকণ্ঠে নেত্রয়োরপিৎ ॥ ৭% ॥ 

নিৰোধিকায়ামদ্ধেন্দৌ বিন্দৌ চৈব কলাপদে । 

উন্মন্যাঁং বিঞু্বক্তে। চঙ নাদে নাদাত্ত এব চ?। 

ঞ্ুবমণ্ডলদেশে চ৮ বিন্যসে কুলনায়িকে ॥ ৭৬ ॥ 
সিএ ঈর্ষ রঁ চতুর্দশলক্ষ গৌরী এর পরের অংশ পুর্ধবং। ল বশ 

পঞ্চদশলক্ষ দুর্গা এর পরের অংশ পুরববং। ষঁসঁইলুক্ষ ত্রিপুরা 

ষোড়শ অক্ষরাত্সা অখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ ষোড়শ কুটেশ্বরী 
অন্বাদেব্যে নমঃ বলে, ওগো মহেশ্বরী, মন্ত্রন্তাস করতে হবে | ওগো কুলনায়িকা, 

মূলাধার, লিঙ্গমুল, যোনি, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বামনেত্র, দক্ষিণনেত্র, নিবৌধিকা।, 

অক্্ন্দ্, বিন্দু, কলা, উন্মনী, বিঞুওবক্ত,, নাদ, নাদান্ত এবং ধ্ুবমণ্ডলে ন্যাস 

১ তা বিগ,_গ, বাশ্যাদি | ২ তাবিগ,-উ, এবং রগ, সঁহ। 

৩ এঁ”_খ কুট্যদা1) এ,_ও, এবং র গ, ক্ষরাত্ম!। 

৪ এঁ,_উ» এবং র গ, জীশ্বরী । 

এ&,_উ, এবং র গ, হৃৎকণ্ঠেযু চ বিনাসেৎ। এঁ_খ, কণ্াসাক্ষিয়ু চ ন্যসেৎ। 

৬ এ,_-উ, এবং রগ, ৰিন্দৌ তদৃত্ধদুন্মন্যাং 

৭ এঁ,-খ, নাদে নাদাস্তে চ শক্তো বিন্যসেৎ কৃলনায়িকে। * 

৮ এ,_উ, এবং র গ, জমগুলে ৰৃূন্গরন্ধ্রে। 

কি 
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করতে হবে। (মন্ত্র-্ম বধ রঁ চতুর্দশলক্ষগোরীশ্ব্যমৰাদেব্যৈে নমঃ। 
লব শ পঞ্চদশলক্ষদর্গেশ্র্যমবাদেব্যে নমঃ। এষ সই লঁ ক্ষ 
ত্রিপুরাষোড়শাক্ষরাত্মীখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ ষোড়শকৃটেশ্বর্যম্- 

ৰাদেব্যৈ নমঃ) 1 ৭৩-৭৬ 

ত্রিতারমুলমন্ত্রান্তে সবমন্ত্রাত্মিকাপদম্ । 

আয়ে পরামবাদেব্যৈ চ হৃদয়ে ব)াপকং হ্যসেৎ ॥ ৭৭ ॥ 

ও-যুক্ত মুলমন্ত্রের পর সবাত্মিকাপদের সঙ্গে আম যোগ করে পরাম্বাদেব্যৈ 
বলে হৃদয়ে হ্যাস এবং ব্যাপকন্তাস করতে হবে ॥ [মন্ত্র--ও হংসঃ (যথা) 

সবাত্সিকায়ৈ পরাম-ৰাঁদেব্যৈ নমঃ] ॥ ৭৭ 

মন্ত্রন্যাসং বিধায়েখং দৈবতন্যাসমাচরেং১ । 

ত্রিতারমুলমন্ত্রান্তে অ আঁ সহভ্রকোটি চ ॥ ৭৮ ॥ 

যোগিনীকুলশব্দান্তে সেবিতায়ৈ পদং বদেং২। 

নিবৃত্ত্যমবাপদং৩ দেব্যৈ নম ইত্যুচ্চরেও প্রিয়ে ॥ ৭৯ ॥ 

এই প্রকার মন্ত্রন্যাস করে দেবতান্ঠাস করতে হবে । প্রিয়ে, গু-যুক্ত মূলমন্ত্রের 

পর অ আ সহত্রকোটি যোগিনীকুলশব্দের পর পেবিতায়ৈ এবং তারপর 
নিবৃত্যম্বা-পদ এবং দেটব্যে নমঃ বলতে হবে। [মন্ত্র_-ও (হংসঃ) অ 

জী! সহত্রকোটিযোগিনীকুলসেবিতায়ে নিবৃত্যমৃবাঁদেব্যে নমঃ] ॥ ৭৮-৭৯ 

ই ঈ+৪ যোগিনীপ্রতিষ্ঠীংৎ শেষং পূর্ববহচ্চরেৎ৬ । 

উ উ' তপস্থি" বিদ্যাঞ্চ শেষং পুর্ববদৃচ্চরেং৮ ॥ ৮০ ॥ 

ই ঈ* যোগিনীপ্রতি্ঠা এবং বাকী অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । 

উ উ* তপস্থি বিদ্যা এবং বাকী অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র 

ই ঈ* যোগিনীপ্রতিঠাঁম্বাদেব্যে নমঃ। উ উ* তপস্থিবিদ্তাম্বাদে ব্য 
নমঃ) । ৮০ ৰা 

খা খা শান্তং তথা শান্তিং শেষং পুর্ববদুচ্চরে । ] 
৯* ৪" মুনিং শান্ত্যতীতাং শেষং পুববহ্চচরেৎ ॥ ৮১ ॥ 

তা বি গ,_-ঘ, দেবতানযাস উচ্যতে। 

এ,_-ক, গ, ঘ, ন্যসেৎ। 

&,--উ, এবং র গ, নিবুতাম্ৰবাপদাৎ। 

তা বি গ,_ঙ, এবং র গ, ইমাং। 
এঁ,_খ, যোগপ্রতিস্ত্াঞ্চ। ৬ এ,_উ, এবং র গ, পূর্ববদ্দাচরেৎ | 
এ, _উ, এবং র গ, তপস্বী । ৮ এ, পুর্ববদাঁচরেখ। 

চে 

শটি কি 06 /$ 
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খা খু শান্ত শান্তি এবং বাকী অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ৯ 

মুনি শাস্তযতীতা এবং বাকী অংশ পুর্ববং উচ্চারণ করতে হবে। | মন্ত্র খ" খু 

শান্তশান্তম্বাদেব্যে নম£ | ৯১ ৯* মুনিশাম্ত্যতীতাম্বাদেব্যে নমঃ] । ৮১ 

এ এ দেবঞ্চ হল্লেখাং শেষং পুর্ববছুচ্চরেৎ । 

ও ও রাক্ষসশবদান্তে গগনাং১ পুর্ববৎ পরম্থ । 

অং অঃ বিদ্যাধরং রক্তাং শেষং পৃরবদ্নচ্চরেৎ ॥ ৮২ ॥ 

এ এ দেব হৃল্লেখ? এবং শেষ অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । গু ও 

রাক্ষস শব্ধ তারপর গগন্নী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ। অঁ অঃ বিদ্যাধর রক্তা এবং 

শেষ অংশ পুর্ববং উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র-ঞ এ দেবহলেখাম্বাদেব্য 
নমঃ | ও ও: রাক্ষসগগনামৃৰাদেব্যে নমঃ | অ অঃ বিদ্যাধররক্তাম্বাদে ব্যে 
নমঃ)। ৮৩ 

ক খঁসিদ্ধং মহোচ্ছুক্সাংত শেষং পুর্ববছৃচ্চরেৎ | 

গঁ খ সাধ্যমহাকরালাং* শেষং পুর্ববদচ্চরেৎ || ৮৩ ॥। 

ক খ সিদ্ধ মহোচ্ছুম্মা এবং শেষ অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। 

গখধ সাধ্যমহাকরালা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র 

ক রখ সিদ্ধমহোচ্ছুক্মাম্বীদেব্যে নমঃ। গঁ ঘ সাধ্যমহাকরালাম্ৰাদেব্যৈ 

নম2)। ৮৩ 

উ” ট সাগ্সরসং জয়াং৫ শেষং পুর্বব্চচ্চরেং । 

ছজ' গন্ধববিজয়াং শেষং পুর্ববদচ্চরে || ৮৪ ॥ 

উ ট সাপ্সরস জয়! এবং শেষ অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ছজ 

গন্ধর্ব বিজয়া এবং শেষ অংশ পুর্ববং উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র-ঙ ৯ 

সা্সরসজয়াম্বাদেব্যে নমঃ। উজ গন্ধরবিজয়া্বাদেটব্য নমঃ)। ৮৪ 

* বা এ; গুহ্কশবদান্তে অজিতং পৃরৰবৎপরমৃও | 

৪ ট* ৬ যক্ষাপরাজিতাঁং৭ শেষং পুববহুচ্চরেত || ৮& ॥। 

রা 

ঠা ১ তাবি গ”_ক, গ, শেষং পৃরবছচ্চবেত। ২. রগ, পুববছুচ্চরেৎ। 

৬ তা বি গ,_খ,-ধত পাঠঃ তা বি গ, সিদ্ধিমহোচ্ছুত্ম।ং ॥ এ,.উ, ক,খ এবং রগ, 

মহ্োগ্রাভাং। 

৪ তা বিগ, এবং র গ,-ধৃত পাঠঃ তা ধিগ, সাধ্যকরালাঞ্। 

£ এ, _ঙ, এবং র গ, তথাপ্পরোজায়াং | " 

৬ এক, অজিতাশেষং পূর্ধবৎ পরম্ ঃ &,_উ, এবং র গ.*শেষং পুর্ব বছুচ্চরেৎ। 

৭ তা বি গ,__খ, যক্ষং পরাঁজিতাং ; এঁ,_উ, এবং র গ, বক্ষোহপরাজিতাম্ । 
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বা ঞ গুহাক শব্দের পর অজিতা এবং শেষ অংশ পূর্ববং। ট* ঠঁ 

যক্ষাপরাঁজিতা এবং শেষ অংশ পূর্ববং উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র-ঝা &* 

গুহাকাজিতাম্বাদেব্যে নম£। ট* ঠ ষক্ষাপরাজিতাম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৫ 

ডট কিন্নরবামাঞ্চ১ শেষং পুর্ববদুচ্চরেত। 
ণ” উ পন্নগজ্যেষ্ঠাঞ্চ শেষং পুর্ববদৃচ্চরেৎ ॥ ৮৬ ॥| 

ড ট কিন্নরবামা এবং শেষ অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । এ+ 

উ পন্নগজ্যেষ্ঠা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চরণ করতে হবে । (মন্ত্র-ড২ট 

' কিন্নরবামাম্ৰাদেব্যে নমঃ। ৭" উ পন্নগজ্ঞোষ্ঠাম্বাদেওব্য নমঃ)। ৮৬ 

থ” ঈ ট পিতৃরৌদ্রামবাঁং২ শেষং পুর্ববদুচ্চরেৎ। 

ধন গণেশমায়াঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেং৩ | ৮৭ ॥| 

থ” ঈ ট পিতৃরৌদ্রান্বা এবং শেষ অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । ধন: 

গণেশমায়া এবং বাকী অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র_থ* ঈ 
পিতৃরোদ্রাম্বামৃবাদেব্য নমঃ । ধী ন* গণেশমায়ামৃৰাদেব্যে নমঃ)। ৮৭ 

পঁফ ভৈরবশৰদোন্তে কুগুলীং পূর্ববং পরম্। 
বৰ ভ বটুকঃ কালীঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮৮ ॥ 

পঁফ ভৈরব শবের পর কুণ্ডলী এবং শেষ অংশ পূর্ববং। বর্ভ বটুককাঁলী 
এবং শেষ অংশ পুর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্রবপর্ক ভৈরবকৃণ্ল্যম্- 
বাদেব্যে নমঃ। বঁভ বটুককাল্যম্ৰাদেব্যে নমঃ) । ৮৮ 

মধ ক্ষেত্রেশং কালরাত্রিঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরে৫ । 

রঁ লঁ প্রমথভগবতীং৬ শেষং পুর্ববছৃচ্চরেৎ ॥। ৮৯ ॥ 

ম বব ক্ষেত্রেশ কালরাত্রি এবং শেষ পুর্ববং উচ্চারণ করতে হবে। রঁ লঁ 
প্রমথভগরবতী এবং শেষ অংশ পুর্ববং উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র 

ক্ষেত্রেশকালবাত্র্যম্বাদেব্যে নমঃ। বল প্রমথভগবত্যম্ৰাদেব্যে নমঃ। ৮৯ 
বশ বল্লাস্বেশ্বরীং* শেষং পূর্ববদৃচ্চরেং । 

ধং সং বিশু সর্বজ্ঞাং শেষং পুর্ববদুচ্চরেৎ || ৯০ ॥ 

১ তা বি গ,__গ, কিন্নরৰালাঞ্চ। ১ তা। বিগ,_খ, পিতৃরোতৌ স্তঃ। 

৩ এ&,_ক, গণেশশব-দান্তে কালরাত্রিঞ্চ পৃববৎ। ৪ এখন বনটরকং। 
« এ” খ৮ধবত পাঠ £ তা বি গ, এবং র গ, ক্ষেত্রেশশৰ-দাস্তে কালরাত্রিঞ্চ পুর্বব। 

৬ এক, প্রথমং ভগবতীং £ এ,--ঘ, , এবং র গ, প্রথমভগবতীং । 

৭. ৬, এবং র গ,ধৃত পাঠ £ তা বিগ, ৰ.ক্ষাসধেশ্বরীং ; এ -ক, ৰশক্ষসরবেশ্বর্ধাং ) 

এ গ* ৰ্ঞ্মসবেঙ্ব্ধযাদি | 



৪ চতুর্থ উল্লাসঃ ১০৭ 

বশ ত্রন্মাসর্বেশ্বরী এবং শেষ অংশ পূর্ববং উচ্চারণ করতে হবে। বস 

বিশ্ুঃ সর্বজ্ঞা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চীরণ করতে হবে। (মন্ত্রব্ব শ 
্রন্মাসর্বেশ্বর্যম্বাদেব্যে নমঃ । ধ ঈ বিপ্ুসর্বজ্ঞাম্বাদেব্যৈ নমঃ) । ৯০ 

ই ল্ রুত্রসর্বকত্রী শেষং পূর্ববৃচ্চরেত। 

ক্ষং চরাচরশক্তিঞ্চ শেষং পৃ্বদুচ্চরেৎ১ ॥ ৯১ ॥ 

ই ল্ রুদ্রসর্বকত্ী এব শেষ অংশ পূর্ববং উচ্চারণ করতে হবে। ক্ষং 
চরাচরশক্তি এবং শেষ অখুশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে । (মন্ত্র ই লঁ রুদ্র- 
সর্বকর্রযম্বাদেব্যে নমঃ । ঠক্ষং চরাঁচরশক্তযম্বাদেব্যে নমঃ) । 

অঙ্কুষ্ঠগুল্ফজঙ্খাসু জানুরুকটিপার্শকে 
স্তনকক্ষ২করক্বন্ধকর্ণমুদ্ধস্থপি ক্রমাৎ ॥ ৯২ ॥ 
দক্ষভাগাদিবামান্তং বিহ্যসেৎ কুলনায়িকে | 

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে সর্বদেবাত্মিকাং পদম্ ॥ ৯৩॥ 
আয়েও পরাম্বাদেব্যৈ চ হৃদয়ে ব্যাপকং ন্যসেৎ। 

দেবন্যাসং বিধায়েছং মাতৃকন্যাসমাচরেও ॥ ৯৪ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, অঙ্ধুষ্ঠ, গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, কটি, পাশ্ব, স্তন, 
কক্ষ, কর, স্কন্ধ, কর্ণ, মূর্ধ! এইসব স্থানে যথাক্রমে দক্ষিণ দিক্ থেকে আরম্ভ করে 
বাম দিকে শেষ করে ন্যাস করতে হবে। গুঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর সবদেবাত্মিকাঁপদ 

আয়ৈ বলে হৃদয়ে ন্যাস এবং বাঁপকন্ঠাস করতে হবে। [মন্ত্র__গু (হংস2) 
সর্বদেবাত্সিকায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ] । এইভাবে দেবন্যাঁস করে মাতৃকান্যাস 

করতে হবে । 
ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে কবর্গানস্তকোটিভূ । 
চরীকুলসেবিতায়ৈৎ জী ক্ষণ হি মঙ্গলাপদম্ ॥ ৯৫ ॥ 

অম্বাদেব্যে নমো বূয়াদী ক্ষণ বল্দাণ্যতঃ৬ পরম । 

£ অম্বাদেব্যে ততোহনন্তকোটিভূতং কুলং* বদেৎ ॥ ৯৬ ॥ 

১ তা বি গ,_ উ* চরাচরশৰ দাস্তে কুলশক্তিপ্ পুর্ব £ রগ, চরাচরশৰ-দাত্তে কুলশক্তি 

পূর্বক । 

২ তা বি গ,_-উ, এবং র গ, বক্ষ2। ৩ রগ, আর্ধৈ। 

৪ তা বি গ,_-ক, খ, গ, ঘ, চরীকুলঞ্চ সহিতায়ৈ | ৪ 
৫ এঁ,__খ, অবামাদেব্যৈ ততে!। 

৬ এ, এবং র গ, দ্রাক্ষাং ৰক্ানালে ততঃ । 
৭ তা বিগ, _খ, কোটিভূতপদং ;ঃ এঁ,_উ,» এবং রগ, ততো। 



১০৮ কুলার্ণবতন্ত্রম্ রঃ 

সহিতায় ততো মঙ্গলনাথায় অক্ষ ১ বদেৎ। 

অক্ষ অসিতাঙ্গভৈরবনাথায়ং নম উচ্চরেং ॥ ৯৭ ॥ 

ওুঁ-যুক্ত মুলমন্ত্রের পর কবর্গ অনন্তকোটিভূচরীকুলসেবিতায়ৈ জা ক্ষ? 
মঙ্গলাপদ অস্বাদেব্যে নমঃ বলতে হবে । তারপর জী ক্ষ” ব্রল্গাণী অন্বাদেব্যৈ 

তারপর অনন্তকোটিভূতকুল বলে সহিতায় মঙ্গলনাথায় অ+ ক্ষ বলতে হবে । 

এর পর অ+ক্ষ* অসিতাক্তভৈরবনাথায় নমঃ উচ্চারণ করতে হবে । [মন্ত্র--ও 

(হংসঃ) ক খু গঁ ও অনম্তকোটিভূচরীকুলসেবিতায়ে(অ” ক্ষণ মঙ্গলাম্বাদেব্য 

নমহ। অশী ক্ষাঁ বংল্দাণ্যম্বাদেব্যৈে নমঃ। খ্বানভ্তকোটিভূতকুলসহিতায় 
অঁ ক্ষ* মঙ্গলনাথায় নমঃ। অ+ ক্ষ" অসিতাঙ্গভৈরবনাথায় নমঃ)। ৯৫-৯৭ 

চবর্গং খেচরীং ঈ* লী. চচিকাঞ্চ মহেশ্বরীমৃত । 

বেতালং ই ল' চচিকংঃ রু রুং শেষপ্চ পূর্ববৎ ॥ ৯৮ ॥ 

চবর্গ খেচরী ঈ* লী চঠিকা মহেশ্বরী বেতাল ই ল' চর্টিক রু রুূ এবং শেষ 

অংশ পূর্ববং বলতে হবে। (মন্ত্র্ট উ জঁ ধা এ*-খেচরী-ঈ* লী! চটিকা- 

মহেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঠ।॥ বেতাল ই লঁ চিকরুরুভৈরবনাথাভ্যাৎ নমঃ)। ৯৮ 

টবর্গ পাতালচরীং উ” ই1 যোগেশ্বরীং বদেং। 

কৌমারীঞ্চ পিশাঁচঞ্চ উ ই যোগেশচগুকো ॥ ৯৯ ॥ 

তবর্গং দিকৃচরীং খু সা হরসিদ্ধা্চঃ বৈষ্বীম্। 
অপস্মারং খু সহরসিদ্ধক্রোধাদি পূর্ববৎও ॥ ১০০ ॥ 

টবর্গ পাঁতালচরী উ* ই যোগেশ্বরী বলতে হবে। তারপর কৌমারী 

পিশাচ উ ই যোগেশ ও চগ্ডক এবং বাকী অংশ পুর্ববং বলতে হবে । (মন্ত্র 

ট* ঠঁ ড* টণ* পাতালচরী-উ* ই1 ধোগেশ্বরীকৌমাধম্বাদেব্যে নম2)। 

পিশাচ-উ* ই যোগেশচগ্ডকভৈরবনাথাভ্যাঁং নমঃ। 

১ তা বি গ,-_খ, সহিতায় ততঃ ক্ষ” মঙ্গলনাখায় তং; এ,--উ, সেবিতায় ততঃ অক্ষ 

মঙ্গলনাথায় ততো £ র গ, সেবিতায় ততো অ ক্ষ” মঙ্গলনাথায় ততো । 

২ তাবি গ,--উ, এবং রগ, অসিতাঙ্গভৈরবায়। 

৩ তা বি গ,_খ, চবর্গং খেচরীং ঈ* নশ চচিকাম্বেশীনীং তথ ; এঁ,_উ, এবং র গ, 
চবর্গং খেচরী ঈ* ণী” চাকঢটিক! চ মহেশ্বরীঃ এঁ--গ, চবর্গং খেচরীমীবাং চর্টিতাঞ্চ 
মহেশ্বরীমৃ। 

৪ এ,__খ, চবিবকং ; এঁ,_উ£ বেতাল ম জী” লী! চবিবকং; র গ, বেতাল ম ঈ” লী 
চচিকং। ঁ 

৫ এ,_-উ, এখং র গ, খ” হরসিদ্ধাস্ত । 

* ৬ এ,-_-ক, খ, গ,ঘ, অপম্মারং সংহারসিদ্ধিং ক্রোধাদিপৃববৎ। 



চতুর্থ উল্লাসঃ ১০৯ 

ত-বর্গ দ্িকৃচরী খুঁ স|৷ হরসিদ্ধা বৈষ্বী বলতে হবে। তারপর অপস্মার 

খাঁ সঈ হরসিদ্ধক্রোধ এবং বাকী অংশ পুর্ব বলতে হবে। (মন্ত্র থ 

ধন দিকৃচরী খু সা হরসিদ্ধাবৈষ্ণব্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। অপন্মার১ খু স 

হরসিছক্রোধভৈরবনাথাভ্যাৎ নমঃ) । ৯৯-১০০ 

পবর্গং সহচরীং ৯২ ধা ভট্টিং বারাহযতঃ৩ পরম্। 

ৰ.ন্গরাক্ষদকং ৯:৪ ধঁ ভট্রোন্মভাদি পূর্ববং ॥ ১০১ ॥ 

পবর্গ সহচরী ৯১ ঘা টি বারাহী তারপর ত্রন্গরাক্ষদক ১৯ ধ ভট্টোন্বত্তা 

এবং বাকী অংশ পূর্বব? বলতে হবে । (মন্ত্র-র্প ফবভম্ী সহচরী-উ২ ষা 

ভট্টিবারাহ্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। বৰন্গরাক্ষদক ৯: ধঁ ভট্োন্মত্ুভৈরবনাথাভযাং 

নমঃ) । ১০১ 

যবর্গং স্যাঁদ্ গিরিচরীং« এঁ* শা! কিলকিলেতিঙ চ। 

ইন্দ্রাণীং চেটকং এ শঁ কিলিঃ কাপালিকন্তথাণ ॥ ১০২ ॥। 

যবর্গ গিরিচরী এ শী! কিলকিল৷ ইন্দ্রাণী বলে চেটক এ শঁ কিলি- 

কাপালিক এবং শেষ অংশ পুর্ববৎ বলতে হবে । (মন্ত্র র লব গিরিচরী 

এ+ শী কিলকিলেন্দ্রাণ্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। চেটক এ শঁ কিলিকাপালিক- 

ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ) । ১০২ 

শবর্গং স্যাৎ বনচরীং৮ ও বা কালাদিরাত্রিচ । 

চামুণ্ডাং প্রেতং ও বট১* কাঁলরাত্রিশ্চ ভীষণঃ || ১০৩ ।। 

১ ট বর্গের বর্ণের পর..ণউ” হ.""দেব্যৈ নমঃ এবং***উ* ই-*ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ বলা 

হয়েছে । আবার প বর্গের বর্ণের পর ৯* ষশ."দেব্যৈ নমঃ এবং ৯* ষ*্**উজৈরবনাথাভ্যাং 

নম বল। হয়েছে । তা দেখে মনে হয় ত বগে্র বণের পরত" সাংদেবৈ নন এবং খা 

সঁ ভৈরবনাথভ্যাং নমঃ এরূপ হবে। আকর গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে বলে 

সন্দেহ হয়। 

৬ ২ রগ, ৯ং। 

ও তা বি গ, __খ, ভট্টিং বারাদ্যতঃ পরম্ ; তা বি গ,”-ঘ, সংহারবাহাতঃ। 

৪ রগ, ইং |: ৫ ত। বি গ-_উ, র গণ» স্যান্দিবিচরীং | 

৬ তা বিগ, __ঙ, এবং র গ, কিলকিলীতি ৷ 

৭ তা বি গ,”_খ, কিলকিলঃ কপোলিকঃ ; এক, গ, ঘ, কিলকিলা কাপালিকঃ ; 

রগ, কাপালিকিস্তথা। 

৮ রগ, শবর্গং বনচরীং। 

৯ ত,বি গ,--উ, এবং র গ, দেবি কালাদিরাত্রি। রী 

১০ তা বি গ”_-৬, এবং র গ, চামুণ্ডাং ও” বঁ উচ্চার্য। 



১১০ কুলার্ণবতন্ত্রমূ ৫ 

শবর্গ বনচরী ও বা কালরাত্রি চামুণ্ড! বলে প্রেত গ্ ব কালরাব্রি ভীষণ 

এবং শেষ অংশ পূর্ববং বলতে হবে। (মন্ত্র ধ্ঈসহ বনচরী শব! 

কালরাব্রিচামুণ্ডাম্বাদেটব্যে নমঃ। প্রেত গু ব কালরাত্রিভীষণভৈরবনাথাভ্যাং 
নমঃ) | ১০৩ 

লঁক্ষ জলচরীং অঃ লী বদেৎ১ পশ্চাচ্চ ভীষণাম্ । 

মহালক্ষ্রীং শাকিনীঞ্চ অ” লঁ পশ্চন্ ভীষণম্* || ১০৪ || 

সংহারভৈরবঞ্চেবত শেষং পুর্ব বছচ্চরৎ | 
সুলাধারলিঙ্গনাভিষনাহত বিশুদ্ধয়োঃ% ।॥ ১০৫ || 

আজ্ঞাভাল৫তলৰল্পারন্রেঘেবং প্রবি্যসেৎ। 

ত্রিতারমুলমন্ত্রান্তে মাতিভৈরবশব্দতঃ ॥ ১০৬ || 
অধিপায়ৈ পরাম_বৰাঙদেব্যৈ নমে। ব্যাপকং হ্যসে। 

মাতৃন্যাসং মহেশানি কুষধাদেবং সমাহিতঃ || ১০৭ ॥ 

লঁ ক্ষ জলচরী' অঃ লা ভীষণ মহালক্ষী শাকিনী বলে অ+ লঁ ভীষণ 
সপ্হারভৈরব এবং শেষ অংশ পুর্ববং বলতে হবে । (মন্ত্র লক্ষ জলচরী অঃ 

লী ভীষণামহালক্জ্রীশাঁকিন্যমৃবাঁদেব্যে নমঃ। অ+ লঁ ভীষণসংহাঁরভৈরবনাথায় 
নমঃ) । 

মূলাধার, লিঙ্গ ( স্বাধিষ্ভীন ), নাভি ( মণিপুর ), অনাহত (হৃদয় ), বিশুদ্ধ 

(কণ্ঠ), আজ্ঞা (জমধ্য ১ ভাল, তল (প্রসৃতপাণি ), ব্রন্মরন্ধ এইসব স্থানে 

ব্যাস করতে হবে। র 

গু-যুক্ত মুলমন্ত্রের পর মাতৃভৈরব অধিপায়ৈ পরাম্ৰাদেব্যৈে নমঃ বলে 
ব্যাপকন্যাস করতে হবে । ওগো মহেশানী, সমাহিত হয়ে এই প্রকারে 

মাতৃকান্যাস করতে হবে । [মন্ত্র-_গু (হংসঃ) মাতৃভৈরবাধিপায়ৈ পরাম্ৰাদেব্যৈ 

নমঃ] । ১০৪-১০৭ 

১ তা বিগ, ঙ, এবং রগ, লক্ষং জলচরীং মাং লাং ভবেৎ। 

২ &._-ক, অ লাঞ্চ মহালক্ষ্মীং শীকিন্তং নঞ্চভীবণং ; এ, খ, মহালক্্রীরাকিবীঞ্চ অ 
লী পশ্চাচ্চ ভীষণঃ ঃ এ,__গ» ঘ, অঃ লাঞ্চমহালক্ষ্মী শাকিন্যনঞ্চ ভীষণাঃ ; র গ, পশ্চাচ্চ- 
ভীষণঃ। 

৩ রগ, ভৈরবশ্চৈক'। ৪ রগ, অনাহতবিশুদ্ধিযু। 
৫ তাবিগ, খ, কল। ৬ তা বিগ, _খ, পরাত্ম!। 



৬ চতুর্থ উল্লাসঃ ১১৬ 

এবং হ্যন্ততনূর্দেবি ধ্যায়েদ্দেব১মনন্যধীঃ। 
অস্তৃতার্ণবমধ্যোদ্যন্মণিদ্বীপে স্বুশোভিতে ॥ ১০৮ ॥ 
কল্পবৃক্ষবনান্তঃস্থমণিত্মাণিক্যমণ্ডপে । 

নবরত্রময় *শ্রীমংসিংহাসনগতে ৫হমৃকেজে || ১০১৯ || 

ত্রিকোণাত্তঃ সশাসীনং চন্দ্রসূর্যাযুতপ্রভম্ঙ | 

অদ্ধামৃৰকাসমায়ুক্তং প্রবিভক্তবিভূষণম্ ॥| ১১০ ॥ 

কোটিকন্দপলাবশ্যং সদ1 ষোড়শবাধিকম্। 

মন্দস্মিতমনখাভোৌজং ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখরম্ণ || ১১১ ॥। 

দিব্যামবরত্রগালেপং৮ দিব্যাভরণভূষিতম্ ' 

পানপাত্রঞ্চ চিন্মুদ্রাং ত্রিশুলং পুস্তকং করৈ5৯ ॥ ১১২ 

বিদ্যাসংসিদ্িং বিভ্রাণং সদানন্দমুখেক্ষণম্ | 

মহাযোড়োদিতাশেষদেবতাগণসেবিতমহ || ১১৩ | 

এবং চিত্তামৃকজে ধ্যায়েদদ্ধনারীশ্বরং শিবম-। 

পুংরূপং বা' স্মরেদ্দেবি শ্ত্রীূপং বা বিচিন্তয়েং ॥| ১১৪ ॥ 

অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম- | 

সবতেজোময়ং দেবি সচরাচরবিগ্রহম || ১১৫ | 

দেবী, এইপ্রকারে ন্যাসযুক্তদেহ সাধক অনন্যমনা হয়ে দেবতার ধ্যান 
করবে । অস্বতসমুদ্রে জেগে উঠেছে শোভন মণিদ্বীপ । সেখানে কল্পবৃক্ষের বনে 

মণিমাণিক্যের মণ্ডপ । সেই মণ্ডপে নবরত্রময় আসনপন্ন । অপরিমেয়দীপ্তি- 
সম্পন্ন চন্দ্রসূসমাযুক্ত ত্রিভুজের মধ্যে সেই আদন। তাতে সৌষ্টবসম্পন্ন 
সৌন্দর্য্যাধিকারী কোটিকন্দর্পের লাবণ্যযুক্ত নিত্যযোড়শবর্ষীয় অর্গোরীতন্থ 
ত্রিলোচন চন্দ্রশেখর উপবিষ্ট । তার মুখপদ্মে মন্দস্মিতহাস্য । তিনি দিব্যান্বর- 
মাল্যধারী, দিব্যাভরণভূষিত। তার অঙ্গে আলেপ। তার হস্তে পানপাত্র, 

চিৎ- -মুদ্রা ত্রিশুল এবং িশ্তক। তার সদানন্দ মুখ এবং দৃষ্টি বিদ্যা ও সিদ্ধি 
তিশা 

১ তা বি গ, উ* এবং রগ, ্যায়েদ্দেবী | 

২ এ&,_গ, ঘ, মধ্যস্থসৃবর্ণদ্বীপশোভিতে । 
৩ এ খ, ঙ, এবং র গ, নব। 

৪ এ&,-খ, নবমহোময় £ এ,উ, এবং রগ, নবরতুময়ং | 

৫ এ” _-গ, ঘ, সিংহাসন মহা মৃৰকজে । 
৬ ৬, ৬, এবং র গ, চন্সূর্ঘসমন্থিতম্ । 
৭ এ” ও, এবং র গন চন্দ্রচুড়কমূ। 

৮ এগ, ঘ+ যুগালেপং। . ৯ তাবি গ,_-ক, দক্ষিণে করে । 



১১২ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

বহন করছে। মহাযষোঢাতে আবির্ভূত অশেষদেবতাগণসেবিত এই অর্ধ- 

নারীশ্বর শিবের ধ্যান করতে হবে হৃদয়ান্থজে ৷ প্রুরুষরূপে বা স্ত্রীূপে দেবতার 
ধ্যান কতব্য। অথবা, ওগো দেবী, সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বতেজোময় সচরাচর- 

বিগ্রহ নিষ্কলের ধ্যান করা উচিত | ১০৮-১১৫ 

ততঃ সন্দর্শয়েন্মদ্রাদশকং১ পরমেশ্বরি । 

যোনিং লিঙ্গঞ্চ সুরভিং হেতি২ মুদ্রাচতুষ্টম্বম্ || ১১৬।। 

বনমালাং মহামুদ্রাং নভোমুদ্রামিতি ক্রমাৎ। 
যথাশক্তি মন্ত্রমূলং জপেং ঈপাদুকামহিও । 

মুদ্ধি, সঞ্চিস্তয়েদ্েবি শ্রীগুরুং শিবরূপিণম্ |) ১১৭ 1। 
সহত্রদলপন্কজে সকলশীতরশ্মিপ্রভম্ । 

বরাভয়করামৃবুজং বিমলগন্ধপ্রষ্পশ্রজম্ঃ | 

প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণম্ ॥ 

স্মরেৎ শিরসি হংসগং তদভিধানপুর্বং গুরুম্ 1। ১১৮ || 

দশমুদ্রা__লিঙ্গমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, ত্রিশূলমুদ্রা, মালামুদ্রা, ইস্বের)মুদ্রা, 
অভী(অভয়)মুদ্রা, ম্গমূত্রা, খটাা্ষমুত্রা, কপালম্ুদ্রা এবং ডমরুমুদ্রা, এই দশমুদ্রা 
শিবের । (দ্রঃ পুরশ্চ্যার্ণব, ষষ্ঠতরঙ্গ, ৪৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত যামল-বচন।) 

আলোচ্য শ্লোকে যোনিমুত্রা, লিঙ্গমুদ্রা, স্বুরভি অর্থাৎ ধেনুমুদ্রা, হ অর্থাৎ 
মৃগমুদ্রা, বনমালামুদ্রা ( মালামুদ্রা ), মহামুদ্রা এবং নভোমুদ্রা এই ক'টি নাম 

পাওয়া! যাচ্ছে; দশটি নাম নেই। পুরশ্চ্যার্ণবে যামলোক্ত যে তালিক। 

দেওয়া হয়েছে ( উপরে বিবৃত ) তার সঙ্গে এই তালিক ঠিক মিলছে না । 

এখানে অন্য কোনে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা হয়েছে ।. এই মুদ্রাগুলি যে 

শিবের তা তালিক। দেখে অনুমান করা যায়। দেবতাভেদে মুদ্রা ভিন্ন 

ভিন্ন হয় । | 

মন্ত্রমূল-_মন্ত্রের মূল অর্থাৎ বীজমন্ত্র। ঈ-পারক।__ঈ অর্থ শক্তি । ঈপাঁহক! 
অর্থাৎ শক্তিপা্কা । 

তারপর, ওগে। পরমেশ্বরী, মুদ্রাদশক প্রদর্শন করতে হবে! যোনি, লিঙ্গ, 
সুরভি (ধেনু) এবং স্বগ এই মুদ্রাচতুষ্টয় এবং বনমালামুদ্রা, মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা 

১ তা বি গ,-খ, সমস্তাং। « 

২ এ,-উ, এবং র গ, চেতি। 

৩ রগ, যথাশক্তি জপেন্ন্্ মূলং শ্রীপাদ্বকামপি। 

৪ তা বি গ,-_-উ, এবং র গত পাঠ; ত1 বি গ, পুষ্পাম্ৰরম্। 



চতুর্থ উল্লাসঃ ১১৩ 

এই ক্রমে প্রদর্শন করতে হবে। যথাশক্তি বীজমণ্্র এবং শক্তিপা্কামন্ত্ 

জপ করতে হবে। মন্তকে শিবরূপী শ্রীগুরুর চিন্তা করতে হবে । তিনি 

মস্তকস্থিত সহত্রদলপদ্ধে অবস্থান করছেন। তিনি পর্ণচন্দ্রপ্রভাময় । তার 

করপদ্মে বরাভয়মুদ্রা, গলদেশে শুভ্রসুগন্ধপুস্পমাল্য ৷ তিনি প্রসননবদন, প্রসন্নদৃষ্চি, 

সবদেবরূপী, হংসগ এবং হংসাভিধানযুক্ত । এইনূপে গুরুর ধ্যান করতে 

হবে । ১১৬-১১৮ এ 
এবং হ্যাসে কৃতে দেবি সাক্ষাৎ পরশিবোন১ ভবেৎ। 

মন্ত্রী নৈবা সন্দেহো নিগ্রহা নুগ্রহক্ষম£ || ১১৯ ।। 

দেবী, গৃহীতমন্ত্র সাধক এই প্রকারে ন্যাস করলে পর নিগ্রহানৃগ্রহ করতে 

সমর্থ সাক্ষাৎ পরশিব হবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই | ১১৯ 

মহাষোডঢ়াহ্বয়ং হ্যাসং ষঃ করোতি দিনে দিনে । 

দেবা$ সবে নমসাস্তি তং নমামি ন সংশয়? || ১২০।। 

যে প্রতিদিন মহাযোঢট়ানামক ল্যাস করে তাঁকে সব দেবতারা নিঃসংশয় 

নমস্কার করেন ; আমি নমস্কার করি । ১২০ 

মহাযোঢ়াহবয়ং ্তাসং করোতি যত্র২ পাতি | 

দিব্যক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সমস্তাদ্দশযোজনম্ || ১২১ ।। 

ওগো পাঁবতী, যে-স্থানে সাধক মহাষোঢ়ানামক ন্যাস করে সেই স্থান এবং 

তার চারপাশের দশযোজন পরিমিত স্থান দিব্যক্ষেত্র বলে কীতিত হয় । ১২১ 

কৃত্বা ন্যাঁসমিমং দেবি যত্র গচ্ছতি মানব2। 

তত্র স্যাদ্বিজয়ো লাভঃ সন্মানঃ পৌরুষং প্রিয়ে ॥॥ ১২২।। 

দেবী, এই ন্যাস করে মানুষ যেখানে যায়, প্রিয়ে, সেখানে সে বিজয়, সন্মান 

এবং পৌরুষ লাভ করে । ১২২ 
মহাযষোটরাকৃতন্যাসম্তভদজ্ঞং যদি বন্দতে৩ । 

মাসান্মত্যমবাপ্লোতি* যদি ভ্রাতা শিব? স্বয়ম্৫ || ১২৩ ॥। 

যে ব্যক্তি মহাঁষোঁঢ়ান্যঠাস করেছে সে যদি উক্ত ন্যাস করেনি এমন কোনো। 

ব্যক্তিকে প্রণাম করে তা*হলে দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিত্রাণকারী স্বয়ং শিব হলেও 

সে একমাসের মধ্যে মারা যাবে । ১২৩ 

১ তা বিগ, _-ক, পরাশরো। | ২ তা বি গ,_খ, ঙ, এবং রগ» যঃ করোতি হি। 

৩. ত1 বি গ,_খ,-বৃত পাঠ; এ -৩, এবং রগ, 5 বন্দিতঠ ? তা বি গ, স্তেন যে। 

বন্দ্যতে শিবে। রি 

৪ তা বি গ,_-খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা৷ রঃ গ, ষণ-ম:সান্মংতুামাপ্পোতি। 

৫ এঁ,_-উ, এবং রগ, সঙ্গাশিবত। ৃ 

৮" 



১১৪ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

বজপঞ্জরনামানমেতং১ হ্যাসং করোতি যঃ। 

দিব্যস্তরীক্ষভূশৈলজলারণ্যনিবাসিনঃ || ১২৪ ॥ 

প্রচণ্ডভৃতবেতালদেবধক্ষোরগাদয়ঃ২ 

ভয়গ্রন্তেন মনসা নেক্ষত্তে তং কুলেশ্বরি ॥| ১২৫ ॥ 

ওগো কুলেশ্বরী, যে বজ্রপঞ্জরনামক এই ন্যাস করে দিব্য-অন্তরীক্ষ-ভৃ-শৈল- 
অরণ্য এসব স্থানে বাসকারী প্রচণ্ড ভূত বেতাল দেবতা ক্ষ সর্পাদি মনে মনে 

এত ভয় পেয়ে যায় যে তার দিকে তাকায় না । ১২১-২৫ 

মহাযোঢাকৃতত্য্যাসং ব.ন্মবিধুঃশিবাদয়; । 

দেবা? সবে নমস্যপ্তিৎ খাষয়োহপি মুনীশ্বরাঃ ॥ ১২৬|॥ 

যে-ব্যক্তি মহাষোঢ়ান্তাস করেছে তাকে ব্রন্ম! বিগুঃ শিবাদি সমস্ত দেবতা, 

খাষিগণ এবং মুনীশ্বরগণ নমস্কার করেন । ১২৬ 

বহুনোক্তেন কিং দেবি ন্যাসমেতং মম প্রিয়ম৫ । 

নাপুত্রায় বদেদ্দেবি নাশিষ্ায় প্রকাশয়েং৬ || ১২৭ ॥ 

দেবী, বেশী কথা বলে কিহবে। এইন্যাস আমার প্রিয় ম্যাস। এট 

পুত্র ছাড়া আর কাউকে বলা হবে না এবং শিষ্ঠ ছাড়া আর কারো কাছে 
প্রকাশ কর] হবে না। ১২৭ 

আজ্ঞাসিদ্ধিমবাপ্পোতি রহসি ন্যাসমাচরেৎ৭ । 

অতঃ পরতরঃ সাক্ষাদ্দেবতাভাবসিদ্ধয়ে৮ | 

লোকে নান্তি ন সন্দেহঃ সত্যমেতদ্বদাম্যহমৃ৯ 1 ১২৮ ॥ 

এই ন্যাস যে করবে সে আজ্ঞাসিদ্ধি লাভ করবে অর্থাং সে যা আজ্ঞা করবে 

তা-ই হবে । এই ন্যাস গোপনে করা উচিত । এটি সাক্ষাৎ দেবতাভাবসিদ্ধি 

ত1 বি গ,-উ, এবং র গ, নামেদং মন্ত্রী । 

২ এ&-উ, এবং র গ,স্ধৃত পাঠ $ তা বি গ, রক্ষোগ্রহাদয়ঃ | 

৩ তা বিগ, উ, এবং র গ, মহাযোঢ়াহবয়ং। 

৪ &_খ, ঙ, এবং র গন প্রকৃবস্তি। 

& তা1বি গ,_-ঙ, এবং র গ, না শিষ্ঠায় প্রকাশয়েৎ। 

৬ &.-৬, নাপরায় চ দেবেশি অন্য শিশ্ প্রদায়িকা; র গ, নাপরায় চ দেবেশি 

'্অন্যসিদ্ধিপ্রদায়িক!। * 
৭ তাবিগ»_খ,*ধুত পাঠ; তা! বিগ» এবং র গ, তম্মান্ন্যাসং সমাচরেখ। 
৮ &,৬, এবং র গ,*ধৃত পাঠ ৪ তা বি গ, অন্মাৎ পরতরা রক্ষা দেবতাভাবসিদ্ধিদা। 

* ৯ এ, এবং র গ,শ্ধত পাঠ । তা বি গ, সত্যং সত্যং বরাননে। 

০ 
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প্রদান করতে পারে ; এ জগতে নিঃসন্দেহ এর চেয়ে উত্তম আর কোনে ন্যাস 
ধনেই, আমি তোমাকে সত্য বলছি । ১২৮ 

উদ্ধাস্নায়প্রবেশশ্চ১ পরাপ্রাসাদচিস্তনম | 

মহাষোড়াপরিজ্ঞানং নাল্সস্য তপসঃ ফলম- ॥ ১২৯ ॥। 

উধ্বাস্নায়ে প্রবেশ, পরাপ্রাসাদচিত্তন এবং মহাযোঢ়াজ্ঞান--এসব অল্প 
তপস্যার ফল নয়। ১২৯ 

ইতি তে ঝঁথিতং কিঞ্চিন্মহান্যাসাদিকং২ প্রিয়ে | 

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্ছসি । ১৩০ ॥ 

প্রিয়ে, এই তোমাকে মহান্যাসাদি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছুটা বললাম । 

আবার আর কি শুনতে চাও । ১৩০ 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নিবাণমোক্ষদ্বারে মহারহদ্যে সর্বাগমোত্মোত্তমে 

'সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধান্নায়তন্ত্রে মহাষোঢাকথনং নাম চতুর্থ 
উল্লাসঃ ॥ ৪ ॥ 

সপাদলক্ষশ্লোকযুক্ত' সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্থয 

শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তভুক্ত উধ্বীম্নায়তন্ত্রে মহাষোঢ়াকথন নামক চতুর্থ 
উল্লাস সমাপ্ত । ৪ 

১ তা বিগ,” _উ, প্রবেশ । 

২ তা বি গ»--৬,--ধূত পাঠ? ত1 বি গ, দেবি মন্ত্রোদ্ধারাদিকং | 



পঞ্চম উল্লাসঃ 

শ্রীদেব্যুবাচ । 

কুলেশাধারপাত্রাণাঁং পিশিতানাঞ্ লক্্ণম: । 

কুলদ্রব্যস্য নিমাণং ভেদং মাহাত্ম্য ১মেব চ।1 ১ ।। 

অবিধানেন যং পাপং সবিধানেন যং ভ্ুলম | 

তৎ সর্বং শ্োতুমিচ্ছামি বদ মে করুণানিধি || ২।। 

শ্রীদেবী বললেন-__ কুলেশ, কুলদ্রবে।র আধারপাত্রের এবং মাংসাদি আমিষ 

দ্রব্যের লক্ষণ, কুঁলদ্রব্য তৈরী করা, তার প্রকারভেদ এবং মাহাত্ম্য, কুলদ্রব্য 
গ্রহণাদি যথাবধি না করণে কি পাপহ্য় এবং করলে কি ফল লাভ হয়, এই 

সমস্ত বখয়ে সব শুনতে চাই । হে ককুণানিধি, আমায় কপা করে বল । ১-২ 

ঈশ্বর উবাচ। 

শু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ ভ্রিদেশৈ5 সমতা ং ব্রজ্ডেৎ || ৬ || 

ঈশ্বর বলেন-_দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাস! করলে তা সব বল্ছিঃ শোন ।: 

এইগব শোনানাত্র মানুষ দেবতার সমান হয়ে যায় । ৩ 

আধারেণ বিন ভ্রংশো। ন চ তৃপ্যন্তি* মাতরঃ। 

তন্মাদ্িধিবদাধারং কল্পয়েং কুলনায়িকে 1 ৪1 

বিহিত আধার না হলে সাধকের অধঃপতন হয় এবং তার পুজায় মাতৃগণ 

তৃপ্ত হন না। ওগো কুলনায়িকা, সেইজন্য যথাবিধি আধার তৈরী করতে 

হবে । 9 র 

আধারং ত্রিপদং৩ প্রান্থঃ ষটুপদং বা চতুস্পদম্। 

অথবা] বর্তুলাকারং কুরাদ্দেবি মনোহরম্ঃ ॥| & || 

দেবী, আধার তেপায়, চারপায় বা ছপায়া অথবা মনোহর বর্ভুলাকার 

হবে বলা হয় । ৫ 

১. তা বি গ,_ঙ, এবং র গ, ভেদমাহাত্সা | 

২ এ, গৃহুস্তি। 5551৩ তা বি গণ_ক, ভ্রিবিধং 

৪ এ, ঘ, ঙ, এবং র গ, মনোরমম্। পি 
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স্বর্ণরৌপ্যশিলাকৃর্কপালালাৰূম্বন্ময়ম১ | 

নারিকেলশঙ্ঘতাঅমুক্তাশুক্তিসমুদ্তবম্ ॥ ৬ 
প্রণ্যক্ষেত্রত সমুভূতং পাত্রং কুর্ষাদ্বিচক্ষণঃ। 

অতিসূষ্ম্মরমতিস্থুলং ছিন্নং ভিন্ন বর্জয়েং ॥ ৭ ॥। 

সোনা, রূপা, পাথর, কাছিমের খোল, কপাল, লাউ, মাটি, নারিকেল 

মালা, শজ্া, তামা, মৃক্তা, শুক্তি এই সবের আধার হবে । বিচক্ষণ ব্যক্তি 

পুণ্যক্ষেত্রে জাঁত বস্তর প্লাত্র করবে : অতিসুশ্ম অতিন্তুল এবং ভাঙ্গাচোরা 

পাত্র বর্জন করবে । ৮-৭ 

স্ুবর্ণরো প্যতাআাণি* সর্ষসিদ্ধিকরাণি ৮! 

শান্তিকে চ শিলাপাত্রং স্তপ্তনে চৈব স্বন্য়ম || ৮।। 

নারিকেলঞ্চ বশ্যে স্যাদভিচারে৬ চ কুর্মজম: 

শঙ্া” জ্ঞান প্রদং মুক্তাশুক্তিবিদ্যাপ্রদায়িনী৭ 11 ৯ 

কপালালাব-পাত্রীণি যোগসিদ্ধিকরাঁণিত চ। 

পণ(ক্ষেতজ৯পাত্রাণি সবপাঁপহরাণি চ। 

উক্তেধেতেষু পাত্রেষু ১" পাত্রমেকং প্রকলছেৎ || ১০।। 

সোনা পা ও ন্নামার পাত্র সর্বসিদ্দিকর । শাপ্তিগস্ত্স্রনে পাথরের 

পাত্র, স্তন্তনকণম মাটর পাত্র, পশীকরণে নারিকেল মালার পাত্র এবং 

অভিচগারে কাছিমের খোহপর পাত্র বিহিত । শঞ্জের পাত্র জানপ্রদ, সু 

এবং শুক্তির পাত্র বিদ্যাপ্ুদ, কপাল এবং লাউ এই দইয়ের পাত্র যোগসিদ্ছি 

কর এবং পুণ্যক্ষেত্রজাত সন পাত্র সবপাপতরণকারী । এই যে-সব পাত্রের 
কথা বলা হল তার মধ্য খেকে কোনো একটি বেছে নিতে হবে | ৮১০ 

১ তাবি গ,উ. এবং র গণ স্বর্ণরৌপাময়ৈই কৃর্মকপ।ল।লাকমৃণ্মগৈ2 | 

২ এ,_খ, নারিকেল শঙমুক্ত'শুক্তিকাচসমুদ্ধবম্ ॥ র গ, শারিকেলঞ্চ শগঞ্চ 

মুক্ত শুক্তিসমুগ্তবম । 

৩ তাবিগ,_উ, এবং র গ.ন্ধৃত পাঠ £ তা বি গ, পুণাবৃক্ষ | 
৪ এী,_উ এবং রগ, স্বনরোপ্যাণি তাআণি। 

৫ এঁ,উ, চপলাপাত্রং । ৬ তা বিগ,_ক, ধশ্যদ'বভিচারে |. 

৭ এ. ক,ল্্ত পঠ উ,খ। মুক্তাশুক্তিঃ প্রীতিপ্রদকিনী 7 ভ1 শি গণ শুক্তিরদেবী- 

, প্রীতি প্রদায়িনী । 

৮ তা বি গ,__উ, এনং রগ, সবপ'পহরণি চ। 

তা বি গ”_উ, এবং র গ,*্ধত পাঠঃ তা বি গ, পুণ্াবৃক্ষজ। 
১০ তা বি গ,_ঙ এবং রগ,-ধৃত পাঠ ও তা বিগ, দেবেশি। ৬ 



১১৮ কুলার্ণবতন্ত্রম্ রর 

কুলদ্রব্যং প্রবক্ষ্যামি শুণ্ু দেবি সমাহিতা।১। 
অভ্তসাং দ্বাদশপ্রস্থং প্রস্থাদ্ধং তক্রমেব চ || ১১ ॥ 
তগুলানাং চত্ঃপ্রস্থং দিপ্রস্থঞ্চ তথান্ধসাম্২ | 

মুষ্টিমাত্রান্কুরৈঃ সাদ্ধং একস্মিন যোজয়েদ্ত ঘটে ১২ ॥ 
প্রস্থ__চার কুড়ব, চার আজলা। 

দেবী, কুলদ্রব্যের কথা বলছি, সমাহিত হয়ে শোন। বার প্রস্থ জল, 

আধ! প্রস্থ তত্র, চার প্রস্থ চাল, ছু প্রস্থ ঘি, এইসব এক মুঠ অক্কুরের 
( দর্ধাঙ্করের ) সঙ্গে একত্র করে একটি ঘটে রাখতে হব । ১১-১২ 

শীতাদিরহিতে স্থানে স্থাঁপয়েদ্দিবসদ্বয়ম৪ | 

পশ্চাদপ্নৌ সমারোপ্য জম্বাঁলসদৃশং পচেংঙ || 

ঘটটি শীতাদিরহিত স্থানে দুদিন রাখতে হবে । তারপর আগুনে চাপিয়ে 

মিশ্রিত দ্রব্য কাদ! কাদা করে পাক করতে হবে । ১৩ 

অবরোপ্য পুনঃ শীতামবস্থাং প্রাপয়েত্ততঃ৭ | 

পাদোনপ্রস্থকৈঃ পিষ্টী” হস্তাভ্যাং মেলয়েত সৃধী2 || ১৪ | 
এবার আগুনের উপর থেকে নাবিয়ে এনে আবার ঠাণ্ডা করতে হবে ! 

এরপর দ্রব্যটি পৌনে একপ্রস্থ পরিমাণ করে নিয়ে সৃধী ব্যক্তি হাতে ডলে ডলে- 
বেশ করে মিশাবে। ১৪ 

প্রস্থাদ্ধীন্ তগুলান্ বাপ্য৯ পরেছ্যস্তৎ সমান্করৈ2১* | 
সম্যক সংমদ্য তক্রেণ পাঁকমালোড্য মেলয়েৎ১১ । 

এষা পৈষীতি বিখ্যাঁতা পুজিতা! দেবদানবৈ2।1 ১৫ ॥। 

এরপর বস্তির উপর আধা প্রস্থ চাঁল ছড়িয়ে দেবে এবং পরের দিন তার 

সমপরিমাণ অস্কুর মিশিয়ে ভাল করে মাড়বে। তারপর সেই কাই-এর সঙ্গে 

১ তাবিগ,_খ, সমাসতঃ | 

এ, __গ, ঘ, ঙ, এবং রগ, তথাভ্তসাং। ॥ 

৩ এ,_ঙ, এবং র গ' ম্িমাত্রান্কুরো দেবি একন্মিম্সেলয়েদ্ । 
৪ এ,_খ, দিবসদ্ধয়মানতহ £ এ,_উ, এবং র গ, স্বাপয়েদ্বীরবেশ্মনি | 
৫ এঁ,_উ, এবং র গ,»ধত পাঠঃ তা বিগ, তস্মাদগ্রিং। 

৬ এ,_খ, দিবসে মাস্তনান্ভৃতম্ ঃ &,_গ, জলকর্দমবৎ পচে। 
৭. এ৮_ক, শীতমবপাদেন প্রহ্থকৈঃ £ &৮_খ, শীতমবদ্াতা ্ কুরৈঃসহ | 
৮ এ,-_খ, পক়্া। ৯ এঁ,--ক, পক্তা। 

১০ এ,_ক*-ধত পাঠঃ তা বি গ, এবং র গ, পৰেহ্যস্তৎ সমুদ্ধরেৎ। 

১১ এ, ক, পাকমালোক্য ; এ,--খ, মেলয়িত্বা বিচক্ষণঃ | 



পঞ্চম উল্লাস: ১১৯ 

তত্র ভাল করে নেড়ে নেড়ে মিশাবে । এইটি পৈষ্টী নামে বিখ্যাত । দেবতা 

দানব সব এর আদর করে । ১৫ 

গোঁড়ী চ শ্বেতবর্বরজমৃবৰূত্বক্সাধিতাস্তসাম১ । 
দশপ্রস্থং কুলেশানি ধাতকীকুসুমং শুভমৃ২ ॥ ১৬।। 

নারিকেলপ্রসুনং বা চৈকগ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ । 

হরীতকী গাক্ষফলং৩ বসুনিক্ব প্রমাণতঃ৪ | ১৭ || 

বহি ত্রিকট্রুকঞ্চাপিৎ নিষ্কমাত্র গ্রমাণতঃ৬ | 

অশীতিগু6সশ্মিশ্রমেকস্মিন্ যোজয়েদ্ ঘটে || ১৮।। 

করেণ ভ্রাময়ে সম্যগনুলোমবিলোমতঃ । 

অফ্টোত্তরশতাবৃত্তা। ত্রিসন্গ্যং প্রতিবাসরম্৮ 11 ১৯ ॥। 

দ্বাদশাহেন পাকঃ স্যাৎ জ্বালয়েতৃতত্রয়োদশে৯ | 

এষা গৌড়ীতি কথিত। শিবসাঘুজ্যহ্ত্কী১০ ॥ ২০ ॥ 

নিষ্ক-১৬ মাষা। ১ মাষাঁ-দশ রতি । বহিন-১. নিম্থৃক (কাগজী লেবু ); 

২, ভল্লাত গাছ, ভেলা গাছ (১০017/9021107075 /৯172921010118)। ত্রিকট্রক-_ 

মিলিত শুঠী পিপ্ললী ও মরিচ । 
কুলেশানী, দশপ্রস্থ শ্বেতবাঁবলার ছাল এবং জামের ছাল জলে ধুয়ে 

পরিষ্কার করে তার মধ্যে এক প্রস্থ ধাইফুল অথবা নারকেল ফুল দেবে, আট 

নিষ্ক করে হরতকী ও বহেড়া দেবে, এক নিঙ্ক করে ভেলাগাছের ছাল 

( কাগজী লেবু ) ও ত্রিকটু দেবে । এবার আঁশী নিষ্ক গুড় মিশিয়ে সব দ্রব্য 

একটি ঘটে রাখবে । এরপর অনুলোম বিলোম ক্রমে হাত ঘুরিয়ে ঘট মধ্যস্থ 

দ্রব্য একশ আটবার আলোড়িত করবে । প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা এটি করতে 

৯ তা বি গ»-ক, গোঁড়ী চাশ্বখবকুলজম্ৰ,ত্বক্সাধিতাত্তসা )- &৮-গ, ঘ, গোঁড়ী: 
চাশ্বথবন্থুল ; এ” _ঙ, এবং র গ, গোঁড়ী চু্ণময়ী বধ্থুলত্বক্ সহসান্তস!। 

২ তা বিগ,_খ,তু বাঃ ৬, এবং রগ, সমং। 

তা বি গ, ক, গ, ঘ, চার্রফলং। 
এ” খ, দশনিকপ্রমাণত | € রগ” বঞ্চিত্রিকট্রকর্ধাপি । 

তা বি গ”_ঙ, এবং র গ»ধৃত পাঠ £ তা বি গ, নিক্ষমাত্রং ক্ষিপেৎ পৃথক্। 

তা বি গ»_উ, এবং র গ, গুড়সন্মিশ্রমেকম্মিন্ যোজয়েৎ সুদৃঢ়ে ঘটে । 

এ-ও এবং র গণ ত্রিষু রাত্রিন্দিবং মতম্। 

&,_ক,্ধৃত পাঠ £ তা বি গ, এবং র গ, দশাহেন তু পাকঃ স্যাৎ পীয়তে তত্র যোগিনী £ 

তা বি গ, পালয়েতৎ ত্রয়োদশে । 
১০ তা বিগ,_ঙ এবং রগ, হেতুক]। 



১২০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

হবে। এমনি করে বার দিনে দ্রব্যের পাক হবে। তের দিনের দিন একে 

জ্বাল দিতে হবে। একে বলা হয় গৌড়ী। এটি শিবসাযৃজ্য লাভের 
হেতু । ১৬-২০ 

দ্বিগুণং মকরন্দস্য১ বারি সংযোজয়েদ্ ঘটে । 

দ্বাদশাহেন পাকইঃ স্যাচ্ছেষমন্যং পুরোক্তবং | 

এষা মাধবী সমৃদিক্টা দেবতাপ্রীতিকারিণ। ॥ ২৯ | 
.. খটে যতটা মধু দেবে তার দ্বিগুন জল দেবে। বারদিনে এর পাক হবে। 

এ সম্বন্ধে বক্তব্যের অবশিষ্ট অংশ সদ্য যা বলা হল স্ইে মতো । একে বলা 

হয় মাধবী । এটি দেবতার প্রীতি সম্পাদন করে । ২১ 

একা শুঠী দ্বিবহিশ্চ মরীচত্রিতয়ং২ তথা । 

ধাতকী চ চতুক্কং স্যাং পঞ্চ শুস্পাণি যপ্লধুও ॥ ২২ ॥ 

অশাতিগুডসন্মিশ্রং শেষমন্যৎ পুরোক্ঞবৎ । 

ইদং মনোহরং দ্রব্যং ধোগিনীপানমুর্তমম ॥ ২৩ ॥ 
একভাগ শুট, ছুইভাঁগ কাগজী (ব' ভেলাগাছের ছল ), তিনভাগ 

গোলমরিচ, চারভাগ ধাইফুল, পাঁচভাগ পুষ্প, ছভাগ মধু এবং আশীভাগ গুড় 

একত্র মিশাঁতে হবে । এ সম্বন্ধে বক্তব্যের অবশিষ্ট অ:শ সম্প্রতি যা বলা হল 

সেইমতো হবে । এই মনোহর দ্রব্য যোগ্িনীদের উত্তম পানীয় । ২২-২৩ 

সার্দেদ্রপলকং দরোঃ মাহিষং প্রস্থমাত্রকমৃ৫ | 
মোঁচাপকশতঞ্চাপি যোগোহয়ং মদিরা শোভাঙ৬ ॥ ২৪ ॥ 

তং শেলগ্রিতা সংযোজ্য* সান্দ্রে বংশপুটে পচে 

চত্রারিংশদ্দিনান্যঞ্টো পঙ্নে পহ্ছজ-সন্কুলে৯ ॥ ২৫ ॥ 

নি১.ধায়োদ্ধত্য কিরণৈঃ সৌরৈঃ সম্যগ- বিশোষয়েং১১ । 

যদ চ কঠিনীভাবপ্তদ1 সংগৃহ্য সাধক£১২ ॥ ২৬ ॥ 

ত। বি গ”_উ, এবং র গ, মকরন্দঃ হ্যাৎ। 

এ,_মরীচদ্ধিতয়ং | ৩ এ পুষ্পাণি ষণ.মধুত্রয়ম্। 
তা! বি গ*_ক, উ. এবং র গ, সব্ধেন্দুপলকো দর্ন।। 

ত! বি গ,_-ক, প্রস্থকউকম্ । ৬ তা বি গ,_উ, এবং র গ. মদিরা। স্ৃতা । 

৭ তা বি গ/ঃখ, সংমুজ্য। ৮ এ,_-উ, এবং রগ, সার্ধাং | 

৯ তা বিগ,-খ,শতবত প্রাঠ / তা বি গ, এবং র গ, পঙ্কজসম্ভবে। 

১০ তা বি গ,_ও, এবং রগ, বি। 

১১ রগ, সরাপশোধয়েখ ঃ তা বি গ*-উ, সবাণি শোষয়েৎ। 

১ তাবি গ,খ,-ধত পাঠ ; তা বি গ, মানবঃ ; এ+ এবং র গ, মানতঃ | 

০০ // ২৮ 

লি 
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গুঞ্জাফলপ্রমাণন্ত জলৈঃ১ সম্মিলিতং শুভম্ | 

আত্মেচ্ছং ২পুরয়ে পাত্রং পরমানন্দদং৩ পরম॥ ২৭ ॥ 

এতদপ্ুযুত্তমং দ্রব্যং সবদেবপ্রিয়ং প্রিয়ে । 

এতানিঃ মদহেতুনি মদ্যান্যনানি কারয়েৎ ॥ ২৮ ॥ 

দেড়পলক (১ পলক ৮ তোল ) দই. এক প্রস্থ ভইষা ঘি, একশ অপক্ক 

কদলা, এসব সংযোগে মনোহর মদ্য হয়। এই একত্রীকৃত পদার্থ বেশ ভাল 
কবে মিশিয়ে নিয়ে স্তুল বংশছিদ্রে অর্থাৎ মোটা হাঁশের চোগঙায় ভরে তার 

পাক করতে হবে । চোঙান্ধ আটচল্লিশ দিন পঙ্কজসঞ্কুল পঙ্কে অথাৎ পদ্মপুকুরের 

পাঁকে পুতে রাখতে হবে । তার পর উঠিয়ে এনে রোদে বেশ করে শুকোতে 

হবে। যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন সাধক তা। থেকে গুঞ্জাফল প্রমাণ অর্থাৎ 
এক রতি পরিমাণ নিয়ে জলে গুলে তা দিয়ে আপন ইচ্ছানুরূপ পরমানন্দকর 

পাত্র পূর্ণ করবে । পরিয়ে. এটিও সর্বদেবতার প্রিয় উত্তম প্রব্য । এইসব মদ্যবীজ 

অর্থাৎ কিথ্থ বা বাখর অন্যান্য মদ তৈরী করার অর্থাৎ তা মিশিয়ে অন্যান্য মদ 

তৈরা করা হয় । ২৪-২৮ | 

পানসং দ্রাক্ষশাবুকংৎ খা্জরং তালটশক্ষবমং। 

মধৃর্ং শীণ৬ মাধবাকং মৈরেয়ং৭ নারিকেলজম্ ॥ ২৯ ॥ 

মদ্যান্যেকাদটৈতানি ভুঞ্তিমুর্টিকরাণি চ। 

দ্বাদশস্ত সুরা মদ্যং সবেষামুর্তমং তয়ে ॥ ০ ॥ 
খাধুক এবং মাধ্বীক এই উয়ের অর্থ খরুবপুপ্পগাত ম্য অর্থাৎ মহুয়ার 

মদ। অনুমান করা ধায়, উপাদান এক গুলেও উভয়ের মধো পার্থক। ছিল। 

পাঁনস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খাজুরি, ভাল, এক্ষব, মধুর শীবু, মাধবীক, মৈরেয, 

নারকেলজাত-_-এই একাঁদশ প্রকার মধ্য উক্তিমুক্তিকর । পরিয়ে, গাদশ সুরা । 

এটি সর্বোত্তম মদ্য ॥ ২৯-৩০ 

পৈ্টী গৌড়ী চ মাধবা চ বিয়া ভ্রিপিধা সুরা 

সর্বসিদ্ধিকরী পৈহ্টা গোড়ী ডোগপ্রদায়িনা | ৩১ | 

মাধবী মুর্তিকরী জেঞঞয়া সবর ত্যাদ্ দেবতীপ্রিয়াশ । 

বিদ্যাপ্রদৈক্ষরা জ্ঞেয়া দ্রাক্ষী রাজ্য প্রদা ভবেং ॥ ৩২ ॥ 
০ টপ পরত শপ স্পেস সপ 

১ রগ, জলে। ২ তালি গ,গ, উ* এবং রগ, আত্মস্থং | 

৩ তা বি গ,-উ, এবং র গ, মকরন্দরৈ2। ৪ ভাবি গ»খ, ইত্যাদি । 

£ তা বিগ” গ, উ, এবং রগ, মাধবীকং | ৬ 

৬ তা বি গ,_উ, এবং র গ, মধূচ্ছিউস্ত। ৭ তা বিগ, _খ, বাসস্তী। 
৮ এ*_-উ* এবং রগ, সরাখ্যা দেবত। প্রিয়ে। ৯ তা, বি গ,_-খ, হালা । 



১২২ কুলার্ণ বতন্ত্রমূ 

তালজা স্তস্তনে শন্ত! খার্জুরী রিপুনাশিনী | 

নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা |॥ ৩৩ ॥ 

মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্রযরিপ্ুনাশিনী১ । 

মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্দা২ পাপহারিণী || ৩৪ | 

ক্ষীরবৃক্ষসমূভূতং মদ্যং বন্ষলসম্ভবম । 

মধুপুষ্পসমুভূতং আসবং তর্ডুলোডবম্ 1 ৩৫ ॥। 

যস্যানন্দেো৷ নিবিকারত৩ আমোদশ্চ মনোহরঃ৪ | 

মদ্যং তদৃত্তমং৫ দেবি দেবানাং প্রীতিায়কমৃড || ৩৬ || 

আত্মেচ্ছং৭ পৃরয়েৎ পাত্রং পরমানন্দবদ্ধনম” | 

এতদামোদকং দ্রব্যং সর্বদেবপ্রিয়ং পরিয়ে ॥॥ ৩৭ || 

পৈহটা গৌঁড়ী ও মাধবী, সরা এই ত্রিবিধ জানবে । পৈস্টী সর্বসিদ্ধি প্রদান 
করে, গৌড়ী ভোগ আর মাধবী মুক্তি । সর! দেবতাদের প্রিয় । ইক্ষজাত সুরা 
বিদ্যাপ্রদা, দ্রাক্ষী সুরা রাজ্যপ্রদা। তাঁলজ। সবুর! অর্থাং তাড়ি স্তস্তনকর্মে প্রশস্ত, 

খেজ্ুররসের সুরা রিপুনাশিনী অর্থাৎ মাঁরণকর্মে প্রশস্ত । নারিকেলজাতা সুরা 
শ্রী প্রদান করে আর পনস-রসজাতা সুর। শুভপ্রদা । ওগো কুলেশানী, মধুজা 

নামক সরা জ্ঞানকরী এবং দারিদ্র্য ও রিপুনাঁশকারিণী । মৈরেয়। নামক সুরা 
সদা পাঁপহারিণী। ক্ষীরবৃক্ষ সমুভূত ও বক্ষলসম্ভৃত মদ্য, মধুকপুষ্পসম্ুভূত মদ্য. 

তগ্ডুলোড্ীত আসব অর্থাৎ ধেনো মদ, এইসব বিভিন্ন প্রকারের মদ্য। দেবী, 

যার আনন্দ নিবিকাঁর এবং যার আমোদ মনোহর সেই মদ্য উত্তম এবং 

দেবতাদের প্রীতিদাঁয়ক। নিজের ইচ্ছামতো পরমানন্দবর্ধক পাত্র পূর্ণ করতে 

হবে। পরিয়ে, এই আমোঁদকর দ্রব্য সব দেবতাদের প্রিয় । ৩১-৩৭ 

সুরাদর্শনমাত্রেণ সর্পাপৈঃ প্রমুচ্যতে । 
তদ্গন্ধাঘ্রাণমাত্রেণ» শতক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৩৮ ॥ 

১ তা বি গ”-উ* এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বিগ, মধুকজ! জ্ঞানকরী মাধবীকী 
রোগনাশিনী । 

২ তাবিগ” _খ, সর্ববপ1। 

৩ রগ, যহ্যানন্দং নিবিকারং ) তা বি গ, _খ, যৎ সানন্দরচিকর | 
রগ, সমানি চ মনোহরং ঃ তা বি গ,_ঙ, সমানি চ মনোহর | 

তা বি গ”_গ”, ঘ, অস্বতং তদ্ঘ্বয়ং। : 

রগ, প্রীতিকারকংন ৭ তাবিগ”-ঙ, এবং রগ, আত্মস্থং। 
তা বি গ»”-উ, এবং র গ, পরমানন্দবান্নর2 | 

তা বি গ,--ঘ, তদ্দ্রব্যা্রাপমাত্রে* " গু ৫6৫০ 
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সুরাদর্শনমাত্র সাধক সর্বপাপমৃক্ত হয় এবং তার গন্ধগ্রহণমাত্র শত যজ্ঞের 

ফল লাভ করে । ৩৮ 

মদ্যস্পর্শন১মাত্রেণ তীর্থকোটিফলং লভেৎ। 
দেবী তৎপানতঃ সাক্ষাল্লভেন্মুক্তিং চতুবিধাম- ॥ ৩৯ ॥ 

মুক্তিং চতুবিধাং_-চতুবিধ মুক্তি, যথা-_সান্টি? সাঁলোকা, সামীপা এবং 
সারূপ্য । অথবা সার্টি, সালোক্য, সারূপ্য এবং সামুজ্য | 

দেবী, মদ্যস্পর্শমাত্র "সাধক কোটিতীর্থের ফল লাভ করবে এবং তণ পান 

করলে সাক্ষাৎ চতুধিধ ফুঁক্তিলাভ করবে । ৩৯ ূ 
ইচ্ছাশক্তিঃ স্ুরামোদে জ্ঞানশক্তিশ্চ তদ্রসে২ । 

তৎস্বাদে ক্রিয়াশক্তিস্তদ্ুলাসে পরা স্থিতাত ॥ ৪০ | 

সুরার সৌরভে ইচ্ছাশক্তি, তাঁর রসে অর্থাৎ তরল স্ুরায় জ্ঞানশক্তি, তার 
আস্বাদে ক্রিয়াশক্তি এবং তজ্জনিত উল্লাসে পরাশক্তি অধিষ্ঠিতা ৷ ৪০ 

মদির ৰন্গগাঃ প্রোক্তাঃ৪ চিত্তশোধনসাধনা1৫ । 

তাসামেকাং সমাহত্য পুজাঁকম সমাঁচরেৎ ॥ ৪১ ॥ 

সব মদিরাঁকে বল! হয় ৰ.ক্মগা এবং চিতউশুদ্ধির সাধন। তাঁর মধ্য থেকে 

যে-কোনো একটি সংগ্রহ করে পুজাকর্ম করতে হবে । ৪১ 
মদ্যঙ মাংসাদিবিজয়াং চাঁফগন্ধৈঃ সুমিশ্রিতাম্। 
সংমর্দ্য বটিকাং কৃত্বা সংগৃহ্যাথ বিচক্ষণ । 

মদ্যাভাবে তু বটিকাং জলে সংযূজ্য তর্পয়েৎ ॥ ৪২ ॥ 

অষ্টগন্ধ__শক্তিসন্বন্ধী অষ্টগন্ধ, যথা_-চন্দন, অগুরু, কর্পুর, চোর, কুষ্কুম, 

গোরচনা, জটামাংসী এবং কপি । 

বিচক্ষণ ব্যক্তি মদ্য, মাংস এবং ভাঁঙ অইগন্ধের সঙ্গে ভাপ করে মিশ্রিত. 

“করে বেটে বড়ি তৈরী করে সংরক্ষিত করবে । মদ্যের অভাব হলে এই 
বটিক1! জলে গুলে দেবতার তৃপ্তি বিধাঁন করবে । ( এটি প্রথম অনুকল্প )। ৪২ 

১ তা বি গ”_ক, গ, ঘ, তস্য সম্পর্ক ; &,উ, এবং রগ, তস্য সন্দশণ। 

২ এ” _ঙ, তদ্রবে ঃ র গ, তদ্দ্রবে। 

৩ তা বিগ” উ, এবং রগ, পরাহিতি। 

8 রগ” মদির] ৰৃনন্মাগ! প্রোক্তা £ তা বি গ,”_-ক, মদিরাবৃক্ষমারোহ্য | 

£ এ, ক, রেতঃশোধনসাধন] ; এ. খ, চেতঃশোধনসাধন1৬ এ,_উ,তচিত্তশোধনসাধিনী ) 

রগ, চিতশোধনসাধিনী। 

৬ তা বি গ,-_ঙ, এবং র গ,স্ধত পাঠ; তা বি গ, মত্য। 



১২৪ কুলার্ণবতত্ত্রম্ 

গুডমিশ্রেণ তক্রেণ তর্পয়েৎ৯ মধুভাঁজিনা । 

সৌবীরেণাথবা কুর্যাদেততং কর্ম ন লোপয়ে। 
প্রমাঁদাদ্ যদি লুপ্যতে দেবতাশাপমাপ্রয়াৎ ॥ ৪৩ ॥ 

মদ্যব্যবহারকারী গুড়মিশ্রিত তক্রের দ্বারা দেবতার তৃপ্তিবিধান করবে । 

( এটি দ্বিতীয় অনুকল্প )। অথবা সৌবীর অর্থাং কাজির দ্বারা এই শান্ত্রবিহিত 
কর্ম করবে। (এটি তৃতীয় অনুকল্প )। মদ্য বাদ দেবে না । প্রমাঁদবশতঃ 

কেউ যদি এটি বাদ দেয় তা” হলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে | ৪৩ 

মাংসন্ত ত্রিবিধং প্রোল্তং খ-ভূ-জলচরং পিয়ে। 

যথাসম্ভবমপোকং তর্পণণর্৫থং প্রকলপয়েৎ। 

মাংসদর্শনমাত্রেণ সুরাঁদর্শনবং ফলম৩ ॥ 89 ॥ 

প্রিয়ে, মাংস ত্রিবিধ বলা হয় । যথা__ খেচর, ভূচর আর জলচরের মাংস 

দেবতার তৃপ্তির জন্য যথাসম্ভব তার একটির আয়োজন করতে হবে । মাংষ 

দর্শনমাতর সুরাদর্শনে যেরূপ ফল লাভ হয় সেইরূপ ফললাভ হয় । 

পিতৃদেবতয্ঞেযু বৈধহিংসা বিধীয়তে৪ । 

আত্মার্থং গ্রাণিনাং হিঃসা কদাটিন্নোদিতা প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥ 

পিতৃযজ্জে এবং দেবযজ্জে বৈধহিংসা1 করা চলে । প্রিয়ে, শাস্ত্রে নিজের জন্য 
প্রাণিহিংসার কথা কখনো বল] হয় নি । ৪৫ 

স্বনিমিত্তংং তণং ব্যপি ছেদয়েন্ন কদাঁচন। 

দেবতার্থং দ্বিজার্থং ব।৬ হত্বা পাঁপৈ ন লিপ্যতে ॥ ৪৬ ॥ 

নিজের জন্য এক গ্াছি তৃণও কখনো! ছেদন কর] উচিত নয় । দেবতার 

জন্য বা দ্বিজের জন্য প্রাণিবধ করলে কেউ পাপে লিপ্ত হবে না । ৪৬ 

মামনাদৃত্য প্ুণ্যেহপি পাঁপং স্যাৎ প্রত্যবায়তঠ৭ | 

মন্নিমিত্তং চরে পাপং৮ প্রুণ্যং ভবতি শাস্তবি ॥ ৪৭ ॥ * 

১ তা বি গ,_ঘ, মর্দয়েৎ ; এ,_-উ, এবং র গ, তেন বা। 

২ এ” _খ, কুর্যাদৈদ্ধব | 

৩ রগ,-এ এই শ্লোকার্ধ :প্রমাদাদ_ যদি ইত্যাদি" শ্লোকার্ধের পরেই দেওয়া হয়েছে। 

৪ তা বি গ, _খ, বেদে হিংসা বিধীয়তে ; এ, _উ* এবং র গ, দেবি হিংস। বিভাবিত1| 

& তা বিগ,__উ, র গ,স্ধূত পাঠ ) তা! বি গ, অনিমিত্তং | 

৬ ৬, খ, উ* এবং র গু ছ্বিজং গাং বা। 

৭. এ,_ক, গ, ঘ, ও, এবং র গ,-ধত পাঠ? তা! বি গ, পুণ্যং পাপং স্যাৎ প্রতিভাষতঃ | 

*৮ এক, গ, ঘ, মন্ত্রিমন্ত্কৃতং পাপং। 
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আমাকে অনাদর করে পুণ্য করলেও তা প্রত্যবায়হেত্ব পাপ হয়ে যায় । 

ওগো শাস্ভবী, আমার নিমিত্ত পাপাচরণ করলেও তা পুণ্য হয়ে যায় । ৪৭ 
যৈরেব পতনং দ্রব্যেঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চো দিত। | 

শ্রীকৌলদর্ণনে চাপি ভৈরবেন মহাত্মনা ॥ ৪৮ ॥ 

যে-সব দ্রব্যের দ্বারা পতন হয় সে-সবের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় একথা 

শ্রীকৌলদর্শনেও মহাত্মা! ভৈরব বলেছেন । ৪৮ 

যৎকর্ম১ কুর্বতাং পুংসাং কমলোপো! ভবে যদি২। 
তৎকম্ন ত্তে প্রকুরবন্তি সপ্তকোটিমুনীশ্বরাঁঃ ॥ ৪৯ ॥ 

কোনো কমন করলে পুরুষের কম্নলোপ অর্থাৎ কর্মক্ষয় যদি হয় তবে সেই 
কর্ম সপ্তকোটি মুনীশ্বর করে থাকে । 

হন্যান্মগ্রেণ চানেন ত্বতিমন্ত্র; পশুং প্রিয়ে। 

গন্ধপুস্পাক্ষতৈঃ পুজ।৩ চাগ্যথা নরকং ব্রজেধ ॥ ৫০ ॥ 

প্রিয়ে, এই মন্ত্রের দ্বারা পশুকে আমানত করে এবং গন্ধ পুষ্প-অক্ষত 
দিয়ে পুজ! করে বলি দিতে হবে । যে এর অশ্যথা করবে সে নরকে যাবে । ৫০ 

শিবোৎকৃত্তমিদং পিগুমতস্ত্রং শিবতাং গতঃ৫ | 

তদ্বৃধ্যস্থ৬ পশো ত্বং হি মাশিবন্ত্রং+ শিবোহসি হি ॥ ৫১ ॥ 

শিবের দ্বারা ছিন্ন হবে তোমার দেহ। অতএব, তুমি শিবত্ব প্রাপ্ত হবে । 

হে পশ্ড, তুমি এটি অবগত হও । তুমি অশিব নও; তুমি যে শিব । ৫৯ 

ৰল্সা স্যাৎ পললে” বিষুর্গন্ধে রদ্রশ্চ তদ্রসে*। 
পরমাত্মা তদানন্দে তস্মাৎ সেব)মিদং প্রিয়ে ॥ ৫২ ॥ 

প্রিয়ে, পশুর মাংসে বংন্দা, গন্ধে বিধুঃ রসধাতুতে রুদ্রঃ তার আনন্দে 
(অর্থাৎ তদ্ভক্ষণজনিত আনন্দে) পরমাত্ম। । অতএব, এটি ভক্ষণ করা 

উচিত । &২ 

১ তা বি গ,_উ, এবং র গ,স্ধৃত পাঠঃ তা বিগ, মৎকর্ম। 

২ র গ”ধৃত পাঠ ও তা বি গ, ভবেন্নহি (যদি )। 
৩ রগ, পুজ্যং। ৪ তা বিগ, কঃ, নিম্ষলং ভবেৎ। 

রগ, চাশু অতম্ত্ব/ং শিবতাং ব্রজেৎ; তা বি গ,_গ, উ, অতস্তাং শিবতাং ব্রজেৎ ; 

. এণ খ গ মতত্ত সেব্যতাং গণৈহ | 
৬ এ৮_উ, এবং রগ, তদ্বৃদ্ধাশু। 

র গ,ম্ধৃত পাঠ; তা বি গ, ম। শিবন্ত্বং | 

৮ এঁ,-ক, গ, ঘ, ঙ, এবং রগ, সলিলে। ৯ এ, ক, তদ্রচৌ। . ৬ 
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মাংসাভাবে তু লশুনং সার্জকং নাগরস্ত বা১। 
আদায় পূজয়েদেো বীমন্যথা২ নিম্ষলং ভবে ॥ ৫৩ ॥ 

মাংসের অভাবে আদা সহ রশুন অথবা শু দিয়ে দেবীর পৃজ। করবে ; 
নৈলে পুজা নিম্ষল হবে । ৫৩ 

মংস্যমাংসবিহীনেন মদ্যেনাপি নও তর্পয়েং । 

ন কুর্যান্মৎস্যমাংসাভ্যাংঃ বিনা দ্রব্যেণ পৃজনমৃ€ ॥ ৫9 ॥ 
মৎস্য মাংস ছাড়া কেবল মদ্য দ্বারা দেবতার তৃপ্তি বিধান করবে না ! আর 

মদ্য ছাড়া কেবল মৎস্য মাংস দিয়েও পুজ। করবে না 1,৫98 

পিশিতং তিলমাত্রন্ত তিলার্দমপি বিন্দবনা । 
সকৃত্তপপণমাত্রেণ সবযজ্ঞফলংঙ লভেৎ ॥ ৫৫ ॥ 

তিল পরিমাণ বা তিলাদ্ধ পরিমাণ মাংস এক বিন্দ্র মদ্যের সহিত একবার 
মাত্র অর্পণ করলে সাধক সর্বযজ্ঞের ফল লাভ করবে । ৫৫ 

কুলপৃজাঁসমং নাস্তি পুণ্যমন্যজ্জগতত্রয়ে | 

তস্মাদ্ যঃ পুজয়েভ্ক্ত্য] ভূক্তিমুক্ত্যোঃ স ভাঁজনম্ ॥ ৫৬ ॥ 

ত্রিজগতে কুলপুজার মতো পুণ্য আর নেই। সেইজন্য, যে ভক্তি সহকারে 
পূজ1 করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয় । ৫৬ 

অনধীতো হপ্যশান্ত্রজ্ঞো" গুরুভক্তে। দৃঢ়ব্রতঃ । 

কুলপুজারতো যস্ত স মে প্রিয়তমে| ভবেং ॥ ৫৭ ॥ 

অধ্যয়নহীন অশান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও যদি গুরুভক্ত, দৃঢ়ব্রত এবং কুলপৃজারত হয়, 

তা হলে সে আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে । ৫৭ 

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাঁণামপীশ্বরি | 
প্বস্ত্রীনপুংসকানাস্ত পুজিতেষ্টফলপ্রদ1” ॥ ৫৮ ॥ 

১ রগ, লশুনমার্কং নাগপল্লবং ঃ তা৷ বি গ»_উ, নাগপল্লবম্ । 
২ তা বি গ,_-ও. এবং র গত পাঠঃ তা বি গ, পুজয়েদ্দেবিচান্তথা ; এ,_-ক+ গ, খ* 

নান্যথা। 

৩ এঁ__ক, গ,চ। 

এ,_খ, মৎসুমাংসানাং £ &,_৩, এবং র গ, ন কুর্ধানপ্তসামান্যং | . 
রগ, পুজয়েখ। 

তা বি গ, ও» এবং র গ,-ধৃত পাঠ $ তা বি গ, কোটিষজ্ঞফলং। 

তা বি, গ,_ক, গ,ঘ, অনধীতম্চ শান্ত্জ্ঞঃ। 
৮ এ,-ক, গ, পু্ধিতা ত্বং সদাশিবে; এ, _খ, পৃজিতেউং দদাতি হিঃ এ,--ঘ, 

প্বঁজিত ত্বং সদ শিবঃ ৪ র গ, পুজিতেহইফলপ্রদ1 । ূ : 

€6 ঞ ০০] 

স্টি 
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ঈশ্বরী, চতুর্বর্ণের চতুরাশ্রমের .স্ত্রী-পুরুষ নপুংসক সকলের দ্বারা পুজিতা 

হয়ে তুমি অভীষ্ট ফল প্রদান কর। ৫৮ 
ইহামুত্র শুভং১ দদ্যাৎ২ পুজিতা৷ সবধুরিব । 

অপুজিতা ত্বং দেবেশি দুঃখদ]1 কুবধূরিব ॥ ৫৯ ॥ 

দেবেশী, তোমার পুজা করলে তুমি লক্ষ্মী বধূর মতো ইহলৌকিক ও 
পারলোকিক শুভ প্রদান কর আর তোমার পুজা না করলে অলম্ম্ী বধূর মতো 
দুঃখ দিয়ে থাক । ৫৯ 

কূলপৃজাং প্লিনা যস্তত করোত্যেবং সুহ্মতিঃ ৷ 
সযাতি নরকং ঘোরমেকবিংশতিভিঃ কুলৈঃ৭ ॥ ৬০ ॥ 

যে অতিদুর্মতি ব্যক্তি কুলপুজা বিন1! এরূপ করে অর্থাৎ মদ্যাদি সেবন করে 

সে এবং তার একবিংশতি পুরুষ ঘোর নরকে যায় ॥ ৬০ 

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্ণেন কুলপুজারতো৷ ভবে । 
লভতে সর্বসিদ্ধিশ্চ নাত্র কারা বিচরণ ॥ ৬৯ ॥ 

অতএব, সর্পপ্রযতে কুলপুজারত হতে হবে। তাহলে সর্বসিদ্ধি লাভ 

হবে, এ সম্বন্ধে বিচারের অবকাশ নেই । ৬৯ 

আরাধনাসমর্থশ্চেদ্দদ্যাদর্চনসাধনম্ | 
যে দাতুং নৈব শক্তি কুষাদর্চনদর্শনমৃ৫ ॥ ৬২ ॥ 

কেউ যদি আরাধনাঁয় অসমর্থ হয় তবে সে অর্চনসাধন অর্থাৎ পৃজাদ্রব্য 

প্রদান করবে । আর যার তা দেওয়ার শক্তি নেই সে অর্চনা দর্শন করবে । 

সম্যক্ শতত্রতুন্ কৃত্বা যৎ ফলং সমবাপ্রুয়াৎ । 
তংফলং সমবাপ্পোতি সকৃৎ কৃত্বা! কুলাঁ্নমৃও ॥ ৬৩ ॥ 

সাধক সম্যক শতযজ্ঞ করে যে ফল পাবে একবার মাত্র কুলপুজ! করলে 

সেই ফল পাবে । ৬৩ 

কৃত্বা ষোড়শদানানি যং ফলং লভতে প্রিয়ে । 

তং ফলং সমবাপ্পোতি কৃত্বা শ্রীচত্রদর্শনম্ ॥ ৬৪ ॥ 

৬৮ তা বি গ,_উ, এবং র গ-্ধৃত পাঠ; তা বি গ, ফলং 

এ,--ক, গ, ঘ, ও, এবং র গ.-ধুত পাঠ $ তা বি গ, দদযাঃ। 

-এঁ,_খ, কৃলপুজাস্তরায়াস্ত। ৪ এঁ,_ঙ৬* এবং র গ”সহ। 
€ তা বিগ,--ঙ, এবং রগ, সাধনং। ঞ, 

&,_ধত পাঠ £ তা! বি গম ক্রমার্চনমূ। 
৭ এ,-ধুত পাঠ; ত1 বি গ, মহাযোড়শ দানানি কৃত্বা! ব্চ ফলং লভেৎ। 

/ 

৫ 

€ 
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ষোড়শদানানি-__যোড়শ দান। যথা--ভূমি, আসন, জল, বন্তর, দীপ, অন্ন, 

তাশ্বুল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাত্ুকাযুগল, ধেনু, হিরণ্য, রজত । 

সাধরণতঃ শ্রাদ্ধাদিতে এই ষোড়শ দান কর! হয়। ষোড়শ দানের অন্যরকম 

তালিকাঁও পাঁওয়। যায় । 

শ্রীচক্রদর্শনম্__চক্রদর্শন। শ্রী-দেবাদির নামের পুরে প্রযোজ্য উপপদভেদ | 

পঞ্চতত্ুযুক্ত সাধনায় চক্রানুষ্ঠান বিহিত । «নিরুত্তরতন্ত্রে পঞ্চচক্রের কথা বলা 
হয়েছে । যথা-_রাজচক্র, মহীচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র এবং পশুচক্র । এই 

পঞ্চচক্রে শক্তিপুজী করতে হয় ।” তবে যে চক্রটিরং নাম সাধারণতঃ শোন 

যায় তা ভৈরবাচক্র । বিভিন্ন তন্ত্রে এই চক্রের বিবরণ পাওয়া যায়। (বিস্তৃত 

বিবরণ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৭০--৬৭৭)। 

ষোঁড়শদাঁন করে যে-ফল লাভ কর। খায় চক্রানুষ্ঠান দর্শন করলে সেই ফল 
লাভ হয়। ৬৪ 

সার্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্্াত্বা যৎ ফলমাপ্রুয়াৎ। 

তংফলং লভতে ভক্ত্য। কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্ ১॥ ৬৫ ॥ 

সাড়ে তিনকোটি তীর্থে সান করলে লোকে যে ফল পায়, ভক্তিসহকারে 

চক্রদর্শন করলে সেই ফল পায়। ৬৫ 

বহুনোক্তেন কিং দেবি যথাভক্ত্য1২ দদাতি যঃ। 

কুলাচার্যাগ্ন পৃজার্থং কুলদ্রব্যং স ধর্মবিং৩ ॥ ৬৬ ॥ 

দেবী, বেশী কথা বলে কি হবে । যে কুলাচার্ধকে পুজার জন্য কুলদ্রব্য 

যথাভক্তি দান করে সে ধর্মবিং। ৬৬ 

শৈবে বা বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে সুগতদর্শনেঃ | 

রৌদ্রেৎ পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কুলমুখে তথা ॥ ৬৭ ॥ 

দক্ষিণে" বামসিদ্ধান্তে বৈদিকাদিষু পারবতি । 

_ বিনাহলিপিশিতাভ্যান্ত৮ পৃজনং নিম্ষলং ভবে ॥ ৬৮ ॥ 

ত। বি গ”_উ, এবং র গ,-বৃত পাঠ; তা বি গ, দেবি সকৃৎ কৃত্বা ক্রমাচনম্। 

তা বি গ,_-খ, শক্ত্যা ৷ ৩ এ, মন্ত্রবিৎ। 

এঁ,_ ও, এবং র গ, শৌরেষু শতদর্শনে । | 
৫ তা বিগ,_ক,ধৃত পাঠ; তা বি গ, ৰোৌদ্ধে। 

৬ এ, খ, সাম্ৰে মন্ত্রে কালাসুখে তথা ; এ, ঘ. কুলাসুখে তথা এ,-ঙ, এবং রগ, 

তথা ব্রতমুখেহপি বা। « 

৭ ত| বিগ, -উ, এবং র গ,ম্ধৃত পাঠ; তা বি গ, সদক্ষ। 

৮ তা বি গ,-ঙ* এবং রগ, বিনা নীললিতাভ্যান্ত | 

6০ / ২৯ 
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পার্বতী, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, বৌদ্ধ, রৌদ্র, পাশুপত, সাংখ্য এসব 

দর্শনানুসারে কৃত আরাধন] ; কুলমুখ ব্রতে (অর্থাৎ যে ত্রতের আরাধ্য! শক্তি) 

এবং দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত, বেদাদি আচারে কৃত পূজা; যদি মদ্যমাংসবিহান হয় 

ত1 হলে তা নিম্ষল হবে । ৬৭-৬৮ 

কুলদ্রব্যেবিন] কুর্ধাজ্জপপৃজা১তপোত্রতম্। 

নিম্ষলং তদ্তবেদ্দেবি ভন্মনীব যথানুতম্ ॥ ৬৯ ॥ 

কুলদ্রব্য-_-পঞ্চমকারকে কুলদ্রব্য বল! হয়। একে কুলতত্বও বলা হয়ে 

থাকে । রঃ 

দেবী, কুলদ্রব্য ছাড়া জপ পুজা তপ ব্রত করলে তা ভস্মে ঘি ঢালার মতো 

নিচ্ষল হবে । ৬৯ 

যখৈবান্তশ্চরা২ রাজ্ঞঃ প্রিয়াঃ স্ুন বহিশ্চরাঃ | 
তথান্তরাগনিষ্ঠীও যে গ্রিয়! মে দেবি নাপরে« ॥ ৭০ ॥ 

দেবী, যেমন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরা রাজার প্রিয় হয়, বহিরক্ষর! নয় তেমনি 

যার! অন্তর্ধাগনিষ্ভ তারা আমার প্রিয়, অন্যেরা নয় । ৭০ 

সমর্পয়ন্তি যে ভক্ত্যা আবাভ্যাংৎ পিশিতাঁসবম । 

উৎপাদয়ন্তি চানন্দং মপ্রিয়াঃ কৌলিকাশ্চ তে৬ || ৭১ ॥। 

যারা ভক্তিভরে আমাদের দজনকে মদ্যমাংস অর্পণ করে আমাদের 

আনন্দ উৎপাদন করে থাকে তাঁরা আমার প্রিয়, তারাই কৌলিক । ৭১ 

আবয়োঃ পরমাকারং সচ্চিদানন্দলক্ষণমৃ? | 

কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফূরতি” নান্যথা ॥| ৭২ || 

সচ্চিদানন্দলক্ষণ আমাদের দুজনের পরমাকার কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারাই 

( সাধকচিত্তে ) পরিস্ফুরিত হয়, অন্য প্রকারে নয় । ৭২ 

অন্তঃস্থানুভবোল্লাসো মনোবাচামগোচরঃ | 

কুলদ্রব্যোপভোগেন৯ জায়তে নান্যথ। প্রিয়ে ॥। ৭৩ ।। 
কপ পপ শী পাপ পপ  প্রপপপপ্ প প প  স প 

১ তাবিগ”ধৃত পাঠঃ তা বিগ, যজ্ঞ ; এ খ, কুর্ষাৎ ধুপপুজ1। 
২ তা বিগ, ক.'গ, ঘ, যখৈবানুচর1 | 
৩ এ্,_-ঙ, এবং র গ, তেনান্তর্ধাগনিষ্ঠা | 

৪ এ,-্ধত পাঠ ৪ তা! বি গ, তে প্রিয়া! দেবি নাপরে। 

৫. তা বিগ,-ক, গ, ঘ, করাভ্যাং | ৬ এ, _গ, ঘ, ঙ. এবং রগ, যে। 

৭ তা! বি গ,_খ, বিগ্রহং। ৮ এ, মর্তি স্ফুরতি। 
৯ এ, ও, এবং র গ, কুলদ্রব্যোপভুক্তেন। 

১ 
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প্রিয়ে, কুলদ্রব্যের উপভোগে অন্তরে অবস্থিত অবাঙ্মনসোগোচর ষে 

আনন্দোল্লাস জাত হয় তা অন্য কোন প্রকারে হয় না। ৭৩ 

সেবিতে চ কুলদ্রব্যে কুলতত্বীর্থদর্শন2১ । 

জায়তে ভৈরবাবেশঃ সব্ত্র সমদর্শন2২ || ৭৪ ॥ 

কুলদ্রব্য সেবনে কুলতত্বার্থদর্শী ব্যক্তির ভৈরবাবেশ হয় এবং সে সব্ত্র 

সমদুর্টি লাভ করে । 

তমঃপরিবৃতং বেম্ম যথ। দীপেন দৃশ্যতে | 

তথা মায়ারৃতে। হ্যাত্া দ্রব্যপানেনত দৃশ্যতে ॥ ৭৫ ॥ 

অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ যেমন গুদীপের আলোতে দেখা যায় তেমনি মায় দ্বার। 

আরুত আত্ম! দ্রব্য পানে প্রকাশিত হয় ।॥ ৭৫ 

মন্্রপৃতং কুলদ্রব্যং গুরুদেবাপিতং প্রিয়ে । 

যে পিব্টি জনাস্তেষাং স্তন্যৎপানং ন বিদ্যতে || ৭৬ | 

পরিয়ে, যেসব লোক গুরু ও দেবতার নিকট নিবেদিত মন্ত্রপুত কুলদ্রব্য 
পান করে তাদের আর স্তন্যপান করতে হয় ন। অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। ৭৬ 

মদ্যন্ত ভৈরবে! দেবে মদ্যং শক্তি? সমীরিতা । 

অহো। ভোক্তা চ মদ্যহ্যৎ মোহয়েদমরানপি 11 ৭৭ ॥। 

মদ্য দেব ভৈরব । মদ্যকে বলা হয় শক্তি। আহা, যে মদ্যপাঁন করে 
সে দেবতাদেরও মোহিত করে । ৭৭ 

তন্মৈরেয়ং নরঃ পীত্বা যো ন বিকুরুতে প্রিয়ে। 
মদ্ধ্যানৈকপরে1* ভূত্বা স মুক্তঃ সচ কৌলিকঃ॥। ৭৮।। 

প্রিয়েঃ সেই মৈরেয় পান করে যে-মানুষ বিকারগ্রস্ত হয় না এবং আমার 
ধানে তন্ময় হয় সে মুক্ত, সে কৌলিক। ৭৮ 

আপস 

১৯ তাবি গ,_খ, বাদিনত | - ২ এ,_ক, খ, দশিনঃ। 

৩ তা বিগ” ক, খ, ঘ, দিব্যপানেন ; এ,--উ, এবং র গ, জ্ঞানদীপেন । 

৪ এ,_উ, এবং রগ, জলং তেষাং স্তন। 

৫ এ, ক, অহো! ভুক্তং হি মদ্যং হি; এ,-_খ, অগ্রতুক্তঞ্চ মদ্যঞ্চ ) &,__গ, অহো 

তৃত্তং তদ্বভয় £ &,__-ঘ, অহো। তুক্তং তদধিকং'। 

৬ তা বিগ,” ক, গ, ঘ, শিবং পীত্বা যোগাদাশ্রয়তে নরঃ £ এ-ও, এবং র গ, শিবং 

'পীত্বা! যো ব! বিকৃরুতে নরঃ। 
৭ এ ক, গ, ঘ, সদ্যোইনেকপরে1। 
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সুরা শক্তিঃ শিবো১ মাংসং তত়োক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম্ । 

তয়োরৈক্যসমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ উচ্যতেও ॥। ৭৯ ॥। 
স্বরা শক্তি, শিব মাংস আর তার ভোক্তা স্বয়ং ভৈরব । তাদের (শিব- 

শক্তির ) এক্যসমূৎপন্ন আনন্দকে বলা হয় মোক্ষ । ৭৯ 
আনন্দং ব,ন্দণো। রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম* । 

তঙ্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে 11 ৮০ ॥। 

আনন্দ ব্রন্মের রূপ । তা দেহে অবস্থিত । মদ্য তা অভিবাক্ত করে। 

এইজন্য, যোগীর! মদ্যপান করে । ৮০ 
ও 

কুশ্ডীধ কমৰৃকপালানি মধুপুর্ণীনি বিভ্রতঃ | 

কিং ন পশ্যতি লোকোহয়ং ৰ.ল্সবিধু্মহেশ্বরাঁন্ || ৮১1 

এই ব্যক্তি কি না দেখে । সে মন্যপুর্ণ কমগুলু-শজ্ঘ-কপালধারী ব্রন্মা- 

বিঞু-মহেশ্বরকে দেখতে পায় । ৮১ 

নিঃশঙ্কো নিয়ো ধীরো নিদ্ন্দ্বোও নিক্কৃতুহলঃ । 
নির্ণাতবেদশান্ত্রার্থো বরদাং বারুণীং পিৰেং ॥ ৮২ 1 

যে নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, ধীর, নিদ্বন্দ্র নিষ্গুতুহল, যে বেদশাস্ত্ার্থ নিধধারণ 

করেছে, বরদায়িনী “বারুণী; তারই পান করা বিধি ।॥ ৮২ 

মন্ত্রসংস্কারসংশুদ্ধাযতপানেন পারবতি । 

জাঁয়তে দেবতাভাঁবো ভবৰন্ধবিমোচকহ* || ৮৩ ।। 

পাঁবতী, মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা শোধিত মদ্যপানে ভববন্ধনমোচনকারী 

দেবভাব সঞ্জাত হয় । ৮৩ 

বাল্সণস্য সদ পেয়ং ক্ষত্রিয়স্য রণাগমে” । 

গোলস্তনে তু বৈশ্বসথয শুদ্রস্ান্ত্যেস্টিকর্মণি৯ || ৮9 || 

১ তা বি গ,_উ, এবং রগ, শিরেো! | ২ এ,_ক, তন্তক্তো। 

৩. উ,_-ক, উ, এবং র গ, তয়োরৈকাং সমুৎপননমানন্দে! মোক্ষমুচাতে । 

৪ তা! বি গ,__ঘ, তত্তদ্দেহেস্ববস্থিতম্ , এ, খ, তচ্চ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্ ; ,--গ, ততদ্দেহে 

বাবহিতম্। 

৫ এ,_খ, গ, ক; এ, এবং র গ, কু" 
৬ তা! বি গ,-.ক, খ, গ, ঘ,-ধূত পাঠ ৪ তা বি গ, এবং র গ, বীরোনির্লজ্জে!। 

৭. তা বিগ”_খ, মহাপাতকনাশনঠ । ৮. &_বরাননে। 
৯. ৮৬, গবামালম্ভনে বৈশ্যশুত্রগ্তালোউকর্মণি £ র গ, গবামালম্ৰনে বৈশ্য- 

শুত্রস্তালোইকর্মণি। ” 



১৩২ কুলার্ণ বতন্ত্রম্ / 

উক্ত মদ্য ব্রান্মণের পক্ষে সর্বদা পেয়, ক্ষত্রিয়ের পেয় যুদ্ধের সময়, বৈশ্যের 

গোলাভে আর শৃদ্রের পেয় অস্ত্যে্টিক্রিয়ায় । ৮৪ 

দেবান্ পিত্ন্ সমভার্চ্য দেবি শাস্ত্রোক্তবর্জমন!। 
গুরু স্মরন পিকন্মদ্যং খাদন মাংসং ন দোষভাক্ || ৮৫ | 

দেবী, শাসন্ত্রোক্ত আচারপদ্ধতি অনুসারে দেবগণের ও পিতৃগণের সম্যক্ 

অর্চনা করে এবং গুরুকে স্মরণ করে যে মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ করে তার 

তাতে দোষ হয় না। ৮৫ 

তৃপ্তযর্থং পিতৃদেবানাং১ ৰন্দধ্যানস্থিরাঁয় চ২ । 

সেবতে মধুমাঁংসানি তৃষ্ণয়া চেং স পাতকী ॥ ৮৬ ॥ 

পিতৃগণের ও দেবগণের তৃপ্তির জন্য এবং ত্রন্মধ্যান দৃঢ় করার জন্য মদ্যমাংস 

সেবন করতে হয় । লোভের বশে যে তা করে সে পাতকগ্রন্ত হয় ৷ ৮৬ 

মন্ত্রার্থন্ফুরণার্থায়ত মনসঃ স্থ্র্যহেতবেও । 
ভবপাশনিবৃত্তার্থং মধূপাঁনং৫ সমাঁচরেৎ | ৮৭ ।! 

মন্ত্রার্থ স্ফুরণের জন্য, মনের স্থ্র্যবিধান করার জঙ্য এবং ভবপাশ ছিন্ন 
করার জন্য মদ্যপান করতে হয় । ৮৭ 

সেবতে স্বসুখার্থং যোঙ মদ্যাদীনি স পাতকী । 
প্রাশয়েদ্দেবতাপ্রীতৈ)* দ্বাভিশলাষবিবজিত2 || ৮৮ ॥। 

যে আত্মসুখের জন্য মদ্যাদি সেবন করে সে পাতকী । নিজের ভোগাকাজ্জা 

বর্জন করে দেবতার প্রীতির জন্য মদ্যাদি সেবন করতে হবে । ৮৮ 

মৎস্যমাংসসুরাঁদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্ । 
যাগকালং বিনান্যত্র ন ময়া৯ কথিত প্রিয়ে || ৮৯ ।। 

প্রিয়ে, যাঁগকাল ব্যতীত অর্থাৎ পুজার সময় ছাড়া অন্য সময় মংস্যমাংস 

ভক্ষণ এবং সুরাঁদি মাদক সেবনের কথা আমি বলি নি। ৮৯ 

১ তা বিগ” ক, গ, ঘ, উ, এবং র গ, সবদেবানাং । 

২ তাবি গ,-উ, এবং র গ, ৰক্ষজ্ঞানং বিধায় চ। 

৩ এ ঙ, এবং র গ, মন্ত্রার্থম্মরণঞ্চেৰ | ৪ রগ,জ্িরহেতবে। 

& তা বিগ,” খ, অলিপানং ; &,--উ, এবং র গ, জ্ঞানপানং। 

রগ, যঃ সেবেতসুখার্থায়। 

ত1 বি গ,_ও, এবং র গ, শ্রীত্য। ! ৮ বগ,হাভি। 

তা বি গ”_খ৮ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, দ্বষণং । 



পঞ্চম উল্লাঁসঃ ১৩৩ 

যথা ক্রতুষু বিপ্রাণাং সোমপানং বিধীয়তে১ । 

মদ্যপানং তথা কাধং সময়ে ভোগমোক্ষদম: ॥ ৯০ ॥ 

যেমন ব্রান্মণদের পক্ষে ষজ্ঞে সোমপান বিহিত তেমনি শান্ত্রবিহিত আচারে 

ভোগমোক্ষপ্রদায়ক মদ্যপান করা উচিত । ৯০ 

শ্রীগুরোঃ কুলশান্ত্রে্যঃ সম্যগবিজ্ঞায় বাঁসনাম্ । 

পঞ্চমুদ্রাত নিষেবেত চান্যথা পতিতো৷ ভবে ॥ ৯১ ॥ 

বাসনা__বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ্য অপর অর্থ ভাঁবনা। পঞ্চমৃদ্রা বা পঞ্চ- 
তত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনার উদ্দেশ্য জীবের শিব হওয়া বা মোক্ষলাভ 

করা । নির্বাণতন্ত্রের মতে*ণনিবাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ব । জীবাত্মা পরমাতআ্মায় 
লীন হলেই নিরাণমুক্তিলাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি 

পঞ্চতত্বসেবায় সাধক পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় |” (দ্রঃ_ শান্ত্রমূলক ভারতীয় 
শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬২৩)। 

প্রত্যেক মুদ্রা বা তত্বের ভাবনা ভিন্ন । যেমন “মাংসের ভাবনা সম্বন্ধে 

বলা হয়েছে সাধক যোগী জ্ঞানখড়েগর দ্বারা পাপপুণ্যরূপ পশুকে বধ করে 

পরশিবে চিত্ত লয় করবেন । যিনি এ-রকম করেন তাঁকেই মাংসাশী বলা 

হয়৷ অন্যান্য মৃ্রারও ভাঁবন' সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য__এঁ, পৃ ৬৩৪-৬৩৫ । 
শ্বীগুরুর কাছ থেকে এবং কুলশান্ত্র থেকে পঞ্চমুদ্রার বাসন। সম্যক অবগত 

হয়ে সাধক ত! সেবন করবে ; নত্ববা তার পতন হবে । 

আবৃতিং* গুরুপঙ্জ্জিঞ্ বটুকাদীনন পুছ্য যঠ৫। 

বীরোইপ্যত্র বৃথা পানী৬ দেবতাঁশাপমাপ্রয়াৎ ॥ ৯২ | 

আবুৃতি-_আবরণ | গুরুপউক্তি__“গুরুপঙক্তি তিনটি ; দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ 

আর মানবৌথ। অর্থাং দিব্যগুঞ্র এক পঞঙ্ক্তি, সিদ্ধগুরূর এক পঙও্ক্তি 
আর মানবগুকর এক পঙ্ক্তি এই তিন পঙ্ক্তি। এই গুক্রপঙক্জিত্রয়কে 

ইফ্টদেবতার আবরণ বলা হয়। মন্্রানুসারে গুরুপঙ্্িত্রয় খিভিন্ন হয় 1” 

দ্রঃ--শান্ত্রমূলক ভারতীয় শ্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৭৬২। 

বীর_-“তান্ত্িক সাধনার ক্ষেত্রে বীর শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত 

হয়। বীর অর্থ বীরভাবাশ্রিত সাধক ! তবে বীর শব্দের প্রচলিত অর্থও 

১ তা বি গ,_খ, ষথখ! কছুষ্ণাবপ্রাণ।ং সোমপানং ন দৃষিতং | 

২ এ,» এবং রগ, সমগ্র । 
৩ রগ, পঞ্চমুদ্রাং। ৪ রগ, আবৃতিং। 

«৭ তা বি গ,_-খ, গ, ঘ, বটুকাদীন্ প্রপৃজ্য চঃ রগ, নটুকাদীগ্পুজ্য চ। 

৬ তা বিগ," এবং রগ? বুথাপানং। 



১৩৪ কুলার্ণবতন্ত্রমূ ॥ 

বীরসাধক সম্পর্কে প্রযোজ্য । কোলমার্গরহস্যে বলা! হয়েছে “যে মানব 
অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অস্বতহ্দের কণিকাঁমাত্র আস্বাদন পাইয়া, বীরের মত, অবিদ্যা- 
রজ্জ্বচ্ছেদনে কৃতপ্রযত় হইয়৷ অশ্বতত্রদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার 
নাম বীর+ 1” 

“তাছাড়৷ বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিতাঁসাধনা, শবসাধন! প্রভৃতি যে-সব 
সাধনা আছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে-সব 

সাধনা সম্ভবপরই নগ্প। এইজন্যও এইসব সাধনায় প্রবৃত্ত সাধকদের বীর 
বলা হয়।”-বাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ। দ্রঃ-_শৃস্তমূলক ভারতীয় শক্তি" 
সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৫০-5৫৪। 

ই্টদেবতাঁর আবরণ গুরুপঙ্ক্তি এবং বটুকাদির পৃজা না করে বীরভাবের 
সাধকও যদি বৃথা মদ্যপান করে তাহলে তাকে দেবতার অভিশাপ 

লাগবে । ৯২ 

অযষ্ট্রী ভৈরবং দেবমকৃত্ব! মন্ত্রতর্পণম- ৷ 

পশুপানবিধে পীত্বা বীরোইপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৩ ॥ 

পশুপাঁন--শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে “আসক্ত লোলুপ দস্ভী কামুক ব্যক্তি 
মন্্রার্থের প্রসঙ্ক ছাড়া যে-মদ্যপাঁন করে তা পশুপান। কোৌলচাঁরে অবস্থিত 
যে-সব গবিত ব্যক্তি পুজ। ছাড়া মদ্যপাঁন করে তাদের পানও পশুপান।» 

দ্রঃ-_শান্ত্রমূলক ভারতীয় শর্জিসাধনা , ১ম সং, পৃঃ ৬৪৬। 

কৌলমার্গরহস্যে বল হয়েছে “মন্ত্রসংস্কারবিহীন ও পুজাঁব্হীন দ্রব্পানের 
নাম পশুপান ।৮- দ্রঃ এ, পৃঃ ৩৯। 

ভৈরবদেবের পুজা না করে এবং মন্ত্রতর্পণ না করে বীরও যদি পশুপানবিধি 
অনুসারে মদ্যপান করে তাহলে সে নরকে যাবে । ৯৩ 

অজ্ঞাত্ব' কৌলিকাচ'রময্্রী গুরুপাদ্কাম । 

যোইহম্মিন্ তন্ত্রে গ্রবর্তেত তং ত্বং পীড়য়সি১ ঞ্রুবম্ ॥। ৯৪ ।। 

কোৌলিকাচাঁর-কৌলাচার । “আচার শব্দটি তন্ত্রে পারিভাষিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে । “সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা! লইয়াই সাধনার পথ নিদিষ্ট 

হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশান্ত্র সাতভাঁগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম 

দিয়াছেন? ৮ এই সপ্ত আচারের অন্যতম (সপ্তম ) আচার কৌলাচার । 

কৌলাচাঁরকে কৌলমা্গও বল] হয় । 

১ রগ, তত্বং পাড়র়সে। 
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কৌলমাগ“রহস্যে ( পৃঃ ৭) বল! হয়েছে “কৌলমাগ্গ শব্দের পর্যবসিত অর্থ 
অদ্বৈজ্ঞানেচ্ছু মৃমৃক্ষ সাধক যে-পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত 
আচারের অনুষ্ঠান করতঃ সর্বজগং শিবশক্তিময় ধারণ! করিয়া, শিবশক্তিসামরস্য 
সম্পাদনে বিমল ব্রক্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম 

কৌলমাগ€।% 
মহানির্বাণতন্ত্রে (৭1৯৭-৯৮) বল! হয়েছে “জীব প্রকৃতিতত্ব দিক্ কাল 

আকাশ বাম তেজ অপ এবং ক্ষিতিকে বল! হয় কুল। জীবপ্রকৃতাঁদি এই 
সবের প্রতি ব্রন্গবুদ্ধিতে নিধিকল্প যে-আটরণ তাই কুলাচার ! এই কুলাচার 
ধর্মার্কামমোক্ষ প্রদান করে ।৮ বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শান্্রমুলক ভারতীয় 

শক্তিসাধনা, ১ম সং, পুঃ ৫৭৬-৫৮১। 

কৌলিকাচার না জেনে এবং গুরুপা্কার পুজা না করে ষে এই তত্রে 
প্রবৃত্ত হয় তুমি তাকে নিপাড়ন কর । ৯৪ 

কৌলজ্ঞানে হ্যসিদ্ধো যস্তদ্দ।ন)ং ভোক্তুমিস্ছতি। 
স মহাপাতকী জ্ঞয়ঃ সধধম্ন১ বধিষ্কতঃ 11 ৯৫ || 

কৌলজ্ঞানে অসিদ্ধ যে-ব্যক্তি সেই দ্রব্য (মদ্য ) সেবন করতে চায়, তাকে 

সর্বধর্মবহিষ্কত মহাপাতকী বলে জানবে ৷ ৯৫ 

সময়াঁচাঁরবিহীনস্য স্ৈরবৃতের্৫রাতন2২ | 

ন সিদ্ধয়ঃ কুলভ্রংশম্তংসংসর্গং ন কারয়েং৩ 11 ৯৬ ।। 

সময়াচার- শ্রীবিদ্যার উপাসনার অন্যতম মত গাময়মত । এই মতানুসারী 

আচার সময়াচার । সৌন্দর্লহরীর (শ্লোক ৩১) টীকায় লম্মীধর লিখেছেন 

*বেদপন্থীদের জন্য পরমেশ্বর পশুপতি শুভাগমপঞ্চক প্রণয়ন করেছেন । এই 

শুভাগমপঞ্চকে বৈদিক মার্গ অনুসারে অনুষ্ঠানসমুহ নিরূপিত হয়েছে । 

শুভাগমপঞ্চকনিদ্দিষ্ট মার্গ প্রদর্শন করেছেন বসিষ্ঠ সনক শুক সনন্দন এবং 

সনৎকুমার এই পাঁচজন মুনি । এই মাগই সময়াচার ।” 

এ ছাড়া আছে কৌলশাস্ত্রোক্ত সময়াচার । এখানে “সময়াচারের অর্থ 

ভিন্ন। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর সময় শব্দের অর্থ করেছেন 

কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনি্িষ্ট বিধিনিষেধ । আবার 

সময় শব্দের অর্থ গুপ্তও হয়। কাজেই সমাচার অর্থ কুলশান্ত্রনিদ্িষ্ট আচার 

২ এ,-উ, এবং রগ, দ্বৈধবৃতিত্বমানিনঃ | 

৩ এ&,--ন সিধ্যেম্মৎক'তং সবং ততম্য নরকায়তে । 
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বা গুপ্ত আচার উভয়ই হতে পারে ।”-_বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শান্ত্রমূলক 

ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ &৭৪-৭৬। 

সময়াচারহীন স্বেচ্ছাচারী দুরাত্মীর সিদ্ধিলাভ হয় না । সে কুলভ্রহ্ট। 
তার সংসর্গ করবে না । ৯৬ 

যঃ শান্ত্রবিধিমুংসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ৯ । 

সসিদ্ধিমিহ নাপ্পোতি পরত্র নরকে২ গতিম্ ॥ ৯৭ ॥ 

যে শান্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে স্ব্েচ্ছ'চার করে চলে সে ইহলোকে সিদ্ধিলভ 

করে না এবং পরলোকে নরকে যায় । ৯৭ 

স্বেচ্ছয়! রমমাণোত্যে। দীক্ষাসংস্কারবজিতঃ৪ । 
ন তস্য সদ্গতিঃ কাঁপি৫ তপস্তীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ৯৮ ॥ 

দীক্ষাঁসংস্কারবজিত যে স্্েচ্ছাচার করে বেড়ায়, তপস্যা তীর্থব্রত ইত্যাদি 

দ্বার তার কোনো সদ্্গতি লাভ হয় না। ৯৮ 

অসংস্কতং পিবেদ্দ,ব্যং৬ ৰলাৎকারেণ মৈথুনম্। 
স্বপ্রিয়েণ* হতং মাংসং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৯ ॥ 

যে অসংস্কত মদ্য পান করে, বলাৎকাঁর ক'রে পঞ্চমমকাঁর সাধন করে এবং 

নিজের প্রীতির জন্য পশুবধ করে, সে রৌরব নরকে যায় । ৯৯ 

কোৌলাঃ পশুব্রতস্থাশ্চেং» পক্ষদ্ধয়বিড়ম্ৰকাঃ । 
কেশসংখ্য! স্মৃতা যাবত্তাবত্তিষ্ঠন্তি রৌরবে ॥ ১০০ ॥ 

কৌলমাগ্গী সাধকের যদি পশ্বাচারপরায়ণ হয় তাহলে তারা কৌলাচার 
এবং পশ্বাচার উভয়েরই বিড়ম্বনা করে । এরা তাদের চুলের সংখ্যা যত তত 

বংসর রৌরব নরকে বাস করে 1 ১০০ 

কুলদ্রব্যাণি সেবেত যোহন্যদর্শনমাশ্রিতঃ ৷ 

তদক্গরোমসংখ্যাতং ভূতযোনিযু জায়তে ॥ ১০১ ॥ 

অন্যদর্শন অনুসরণকারী কোনো ব্যক্তি যদি কুলদ্রব্যগুলি সেবন করে তা 
হলে তার শরীরে লোমের সংখ্যা যত তত বার সে ভূতযোনিতে জন্ম গ্রহণ 

করে । ১০১ 

১ তা বি গ,--উ, কামচারতঃ। 

২ এঁ,_-উ, এবং র গ,-ধুত পাঠঃ তা বি গ, ন পরাং। 

৩. এঁ,_ক, খ, বর্তমানঃ। ৪ এঁ,_খ, দীক্ষাশশিক্ষাবিবন্জিতঃ | 

«৫ রগন,ক্াপি। ৬ তা বি গ,- গ, ঘ, পিৰেতীর্ং | 
৭ এ-ও, এবং রগ, অপ্রিয়েণ। 
৮ এ, ক, পশুব্রতাশ্চৈব ; &,__উ, এবং র গ, পাশুপতাশ্চৈব | 
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মদপ্রচ্ছাদিতাত্মা চ১ ন কিঞ্চিদপি বেত্তি চ। 

নধ্যানং২ ন তপো নার্চা ন ধর্মো ন চ সংক্রিয়া ॥ ১০২ ।। 
ন দৈবং ন গুকুনাত্মবিচারোঙও ন স কৌলিকঃ। 
কেবলং বিষয়াসক্তঃ পততোব ন সংশয় 1) ১০৩।। 

 মর্ততা দ্বারা যার আত্মা আচ্ছাদিত, যে কিঞ্চিতমাত্রও জানেন! (অর্থাৎ যার 
সামান্যমাত্র কৌলজ্ঞানও হয়নি) তার ধান, তপস্যা, পুজা, ধর্স, সক্রিয় 
(প্রশস্ত কম্ম )কিছুই নাই। তার দেবত1 নাই, গুরু নাই, আতআমবিচার নাই । 
সেকোৌলিক নয়। এন্প ব্যক্তি কেবলমাত্র বিষয়াসক্ত । নিঃসংশয় তার পতন 
হবে । ১০২-১০৩ 

মদ্যাসক্তে৷ ন পৃজার্থীৎ মাংসাশী শ্ত্রীনিষেবকঃ। 

কৌলোপদেশহীনো যঃ সোহক্ষয়ংং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০৪11 
কৌলোপদেশহান যে-ব্যক্তি পৃজার্থী না হয়ে মদ্যাসক্ত, মাংসাশী এবং 

সত্রীসম্তোগ্ককারী হয় সে অক্ষয় নরকে যায় । ১০৪ 

অসংস্কারী তু যোনো স্যাৎ পঞ্চমুদ্রা নিষেবতে । 
কুলেশি ৰন্মহা স স্যাং৬ নিন্দ্যতামধিগচ্ছতি 1 ১০৫ ।। 

ওগো! কুলেশী,, মূলে দীক্ষাদিসংস্কারহীন যে-ব্যক্তি পঞ্চমুদ্র' সেবন করে সে 

ব্রন্গাহতাার পাপ করে এবং নিন্দাভাজন হয়। ১০৫ 

লিঙ্গব্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়াধারবিভেদক$৭ | 

পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেং।॥॥ ১০৬ ॥ 

লিঙ্গত্রয়_স্বয়স্তুলিজ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ ৷ বয়স্তুলি্গ মুলাধারচক্তে, 

বাণলিঙ্গ অনাহতচক্রে এবং ইতরলিঙ্গ আজ্ঞাচক্রে অধিঠিত। 

ষড়াধার-_মুলাঁধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই 
ষট্চক্র ৷ 

পীঠস্থান__কামরূপাদি শক্তিপাঠের খেমন ভৌগোলিক অবস্থান নিদিষ্ট 

হয় তেমনি জীবদেতেও তা নিদিষ্ট হয়ে থাকে । এ সম্পর্কে অন্ত্রশান্ত্রে 

বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত ম্ট্চক্রের প্রতোক্টি চক্র এক একটি 

১ তা বি গ,_-ক, গ, ঘ, মদলছেদিনাস্মানং £ ২ এ, কালং। 

৩ &,_খ, ন দেবং নগুরুনাস্সা নিরাচ।রো ; &,-উ, এবং ক গ,ন মন্্র্দেবগুবাত্া | 

৪ এ, খ, প্রমত্ুশ্চ। ॥ ক, সেঃহন্ধকং। 

৬ তাবিগ,_ক, গ, ঘ,-ধত পাঠ ও তা বিগ. এবং র গ,বৰ্খ্নিষ্ঠে:হপি। 
৭ তখ বি গ,-ক, গ, ঘ, ষড়াধারাণি ভেদতঃ। 
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পীঠ। যেমন “যোগসারের মতে মুলাধারচক্র কামরূপ, অনাহতচক্র পুর্ণ গিরি, 

বিশুদ্ধাখ্যচত্র জালন্ধর, আজ্ঞাচক্র উদ্যাখ্য অর্থাঁং উড্ডীয্বান পীঠ আর সহতম্রার 

কৈলাস ।”- দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৬০ । 

যার লিঙ্গত্রয়ের জ্ঞান আছে, যে ষট্চক্রভেদসমর্থ সেই সাধক ( কুলকুণ্ড- 

লিনীকে জাগ্রত করে তার সঙ্গে ) কামরূপাদি পীঠস্থান ভ্রমণ করে মহাপদ্নবনে 

অর্থাৎ ব্রন্মরন্্স্থ সহত্রারে উপস্থিত হয় । ১০৬ 

অমুলাধারমাব,ন্দরন্ত্ং গত্বা পুনঃ পুনঃ 

চিচ্চন্্রকুগুলীশক্তিসামরস্য+ সুখোদয়ঃ '। ১০৭ ।। 

ব্যোমপক্কজনিস্যন্দসুধাপাঁনরতে। নরঃ২ । 
সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরেত মদ্যপায়িনহ ॥ ১০৮।। 

মুলাধার থেকে ব্রন্গরন্ধে অর্থাৎ সেখানকার সহ্ভ্রারে সাধক বার বার 

যাতায়াত করবে । সেখানে চিৎচন্দ্রের (শিবের ) সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির 

সামরহ্যসুখের উদ্ভব হয় । 

ব্যোমপহ্কজ অর্থাৎ সহত্রারে এই সামরস্যজনিত অস্বত ক্ষরিত হয় । সাধক 

সেই অস্বত পান করে । এরই নাম সুধ।পা'ন অর্থাৎ কৌলশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান । 

এরূপ সুধাপানকারী ব্যতীত অন্যেরা মদ্যপমাত্র । ১০৭-১০৮ 

পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়েগন যোগবিৎ। 

পরে লয়ং৪ নয়েচ্তিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে ॥। ১০৯ | 

যোগবিৎ সাধক জ্ঞানখড়েগর দ্বারা প্বণ্যাপুণারূপ পশু বধ করে পরতত্বে চিত্ত 

লয় করবে । এটি যে করে সে যথার্থ মাংসাশী । ১০৯ 

মনসা চেক্ড্রিয়গণং সংযম্যাতমনি যোজয়ে৫ । 

মৎফ্যাশী স ভবেদেোবি শেষাঃ স্বুঃ প্রাণিহিংসকা2 || ১১০) 

সাধক ইন্ড্রিয়নগণকে মনের দ্বারা সংযত করে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করবে । 

দেবী, এরূপ যে করে সে মস্যাশী, অন্যের! প্রাণিহিংসক মাত্র । ১৯০ 

অপ্রৰৃদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ৬ প্রৰৃদ্ধা কৌলিকস্য চ 

শক্তিং তাং সেবয়েৎ৭ যস্তব স ভবে শক্তিসেবকহঃ | ১৯১ 

১ তা! বি গ”-_উ এবং র গ»শক্তিঃ সামরস্য,।. ২ এক, স্বধাপানং ততে1 ভবেৎ। 

৩ এ,_উ, এবং র গ, মধৃপায়ী সমং প্রোক্তত্তিতরে | 
৪ এ,-গ* পরেহনঘং ; এ, এবং র গ, পরে শিবে। 

৫ তা বি গ,--ক, ঘ, সূলক্ষাদিক্ট্রিয়গণং সম্পাদ্যাত্মনি যোজয়েৎ ; এ”, যোগবিৎ 3 
র.গ, সংযোজ্যাত্মনি যোগবিৎ। 

৬ তা বি গ,_ঙ, এবং র গ, অপ্রবদ্ধা পশুকে] হি। ৭ এ,_শক্তীনাং সেবকো। 



পঞ্চম উল্লাস? ১৩৯ 

পশুর অর্থাৎ পশুভাবাপন্ন সাধকের শক্তি অপ্রবৃদ্ধা। কোৌলিক অর্থাং 
কৌলাচারী সাধকের শক্তি প্রবৃদ্ধা । সেই প্রবুদ্ধা শক্তির সেবা! যেকরে সে 
শক্তিসেবক ( এখানে শক্তি অর্থ মুদ্রা। শক্তিই মুদ্রারূপা এই ভাবনা করে 
শক্তিসেবা করতে হয় )। ১১১ 

পরাশক্তযাত্ম১মিথুনসংযোগানন্দনির্ভর2 | 

য আস্তে মৈথুনং ত স্যাঁদপরে জ্রীনিষেবকী2 11 ১১২ ।। 

পরাশক্তি ও পরমাত্মা অর্থাৎ পরশিব এই মিথুনের সংযোগ মৈথুন। এই 

মৈথুন থেকে যে আনন্দ উৎপন্ন তাঁর উপর যাঁর নির্ভর অর্থাৎ যে তাতে নিমগ্ন 
থাকে তারই হয় মৈথুন । অন্যেরা স্ত্রীসম্ভোগকারী মাত্র । ১১২ 

ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং২ কুপনায়িকে | 
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি য মেবেত সত মুচ্যতে ॥ ১৯৩ ।। 

ওগো কুলনায়িকা, এই হল পঞ্চমুদ্রার বাসনা । গুরুমুখে এট জেনে যে 

পঞ্চমুদ্র৷ সেবন করে সে মুক্তি লাভ করে । ১১৩ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিং১ কুলদ্রব্যাদিলক্ষণম্ । 

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্ছসি || ১১৪11 

কুলেশানী, এই তোমাকে কুলদ্রব্যাদির লক্ষণ সংক্ষেপে কিঞ্চিত বললাম । 

আবার আর কি শুনতে চাঁও। 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহহ্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ- 

জক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ীয়ায়তান্ত্র বুলমাতত্যকৎুনং নাম পঞ্চম উল্লাসহ 1) ৫ 0। 

সপাদলক্ষশ্লোকমুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নিধাণমোক্ষদ্বার  মহারহস্থ 

শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্ততুর্তি উধ্বীয়ায়তন্ত্রে কুলমাহাআ্যবকথখন নামক 

পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত 1 &॥। 

১. তা বি গ, _খ, ঘ, পরাশক্ত্য। স্ব। 

২ এগ, বাসশ্চ। ৩ এ, এবং রগ, যঃ স্মরেৎ সতু। 

৪ বর গ,-ধুত পাঠ? তা বিগ, দেবি। 



ষষ্ঠ উল্লাসঃ 
শ্রীদেব্যুবাচ । 

কুলেশ শ্রোতৃমিচ্ছামি পুজকস্য১চ লক্ষণম্ । 

কুলদ্রব্যাদিসংস্কারম্চনং২ বদ মে প্রভো 11১।। 

শ্রীদেবী বললেন- _কুলেশ, পূজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যাদির সংস্কার এবং 

অর্চনার বিষয় শুনতে ইচ্ছা করছে । প্রভু, আমাকে তাই বল। ১ 

ঈশ্বর উবাচ । ৰ 

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ স্তয়সেও দেবদানবৈঃ 11২)। 

ঈশ্বর বললেন, দেবী, আমার কাছে যা জানতে চাইলে তা বলছি, শোন । 

তা শোনামাত্র দেবদানবগণ তোমার স্তব করবে । ২ 

নিরস্তপাতকা যত্র মানবাঃ পুণ্যকমিণঃ। 

কুলজ্ঞানসুসম্পন্ন৷ ভজন্তে ত্বাংঃ দৃঢ়ব্রতাঃ 11৩।। 

যাদের পাপ অপগত হয়েছে, যারা পুণ্যকর্ম', উত্তমরূপে কুলজ্ঞীনসম্পন্ন 
সেইসব দ্ৃঢ়ব্রত মানুষ তোমার ভজনা করে । ৩ 

পুর্ণাভি ভষেকবিহিতো।ৎ বেদশাস্ত্রার্থততৃবিৎ | 

দেবতাগুরুভক্তস্ত নিয়তাত্সার্চয়েৎ প্রিয়ে ৪ ॥। 

পূর্ণাভিষেক__প্বরশ্চরণের মতো অভিষেক শাক্ত সাধকের অবশ্য কর্তব্য । 

দীক্ষাঁর সঙ্গে যে অভিষেক হয় তার নাম শাক্তীভিষেক ৷ শাক্তাভিষেকের পর 

পর সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে পর তার পুর্ণাভিষেক হয় । *পুর্ণাভিষিক্ত 
হলেই সাধকের, ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আজ্োৎকর্নকারী সমস্ত কর্মে অধিকার হয় 1৮ 

“তন্ত্রে পূর্ণাভিষেকের অবশ্যকত1 বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে । যেমন 

সারসংগ্রহে আছে__পুর্ণাভিষেক না হলে সাধক পুর্ণবোধতা প্রাপ্ত হন না, 

১ তা বি গ”_উ, এবং র গ, পূজনস্যা। 

২ এ” _ক, গ, ঘ, কৃলদ্রব্যাদিষজনং সংস্কারং। 

৩ এ,_উ» এবং র গ,-ধুত পাঠ ; তা বি গ» ভয়তে 1 ৮" 

৪ এ খ,-ধৃত পাঠঃ তা বি গ, এবং র গ, যে। | - 
৫. এ&ঁ-তা বি গ,--ক+গ, ঘ,্ধৃত পাঠ ঃ তা বি গ, এবং রগ, র্বাভিবেকসহিতো | 

৬ এ, _খ, নিয়তং যোহরচয়েৎ। 

অপ জি পপ সর 



/ ষষ্ঠ উল্লাসঃ ১৪১ 

আচার্য হতে পারেন ন৷ এবং সদৃগতিলাভ করেন না । অতএব গুরু তীর প্রিয় 
শিশ্ককে প্ররুদ্ধ করে পুর্ণাভিষিক্ত করবেন ।”-_দ্রঃ শাস্ত্রমুলক ভারতীয় 
শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২-২৩। 

প্রিয়ে, পুর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ববিং, দেবতা ও গুরুর প্রতি 
ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তিরা তোমার অর্চনা! করবে । ৪ 

কুলা১গমরহস্যজ্ঞে দেবতারাধনোত্সৃকঃ । 

গুরুপদেশসংযুক্তঃ পুজয়েৎ কুলনায়িকে 11 &|। 

ওগে। কুলনায়িকা, ক্লুলাগমরহফ্যবিং, দেবারাধনাঁয় উৎসুক, গুরুর উপদেশ- | 
প্রাপ্ত ব্যক্তি পুজা করবে। & 

শুদ্ধাত্সা চাতিসংহহ্টঃ ক্রোধলৌল্য২বিবজিতঃ | 

পশুব্রতাদিবিম্খঃ সুমুখস্ত যজেৎ৩ প্রিয়ে 11 ৬ ॥ 

পরিয়ে, শুদ্ধাআ, অতিশয় হৃষ্ট, ক্রোধ-এবং চাঞ্চল্য-বজিত, পশ্বাচারে বিহিত 

ব্রতাদির প্রতি বিমুখ, কৌলাচারপ্রবণ ব্যক্তি পুজা! করবে । ৬ 

যদ? পুংসঃ কৃতার্থস্য কালেন বনুনা পরিয়ে । 
মৎপ্রসাদেন তৃয়াচ্চ দ্ঢভক্তিৎ সমাগম |1 ৭ 1। 

পরিয়ে, দীর্ঘকাল ধরে যে প্রয়োজন সম্পন্ন করেছে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় 

সাধনা করেছে আমার প্রসাদে তার দৃঢ়ভক্তি লাভ হয়। ৭ 

তদর্থংৎ তর্পণৎ কুর্যাদ্ দ্রব্যৈঃ শ্রীভৈরবো দিতৈঃ। 

গুরুপদেশবিধিন। চান্যথ। পতনং ভবেৎ || 1৮11 

শ্রীভৈরবকথিত কুলদ্রব্যের দ্বার গুরূপদিষ্ট বিধি অনুসারে দেবতার 
তদ্বদ্বেশ্যক তৃপ্তি বিধান করবে, এর অন্যথ] করলে পতন হবে । ৮ 

মন্ত্রযোগেন দেবেশি কুষাৎ শ্রীচক্রপুজনম্ । 

তদহস্ত ত্বয়! সার্ধং গৃহ্রামি স্বয়মাদরাৎ | ৯।। 

দেবেশী, মন্ত্রযোগে চক্রপুজা করতে হবে। তোমার সঙ্গে আমি স্বয়ং 

সাদরে সেই পুজা গ্রহণ করব । ৯ 

১ ত1 বিগ,_খ, কলা! । ২ এ,__খ, কার্য । 

৩. ৪৮ ক, সম্মুখন্তর্পয়েৎ। 

৪ &,_খ, ভুয়াচ্েদিন্দূশক্তি ) ৮ ও এবং র গ» ভ্বব্যশর্তি । 

৫ এ, খ, তদৃতধং । &,--৩, এবং রগ, তদন্ধাং। 



১৪২ কুলার্ণবতন্ত্রম.. ৰ 
ভৈরবোহহমিতি জ্ঞানাৎ১ সব্বজ্ঞাদিগুণান্থিত2 | 

ইতি সংচিন্ত্য যোগীন্দ্রঃ কুলপুজাং সমারভেৎ২ || ১০ ॥ 

আমি ( অর্থাং সাধক ) সবজ্ঞত্বাদিগুণান্বিত ভৈরব এই জেনে এবং এইরূপ 

চিন্তা করে যোগীন্দ্র সাধক কুলপুজা আরম্ভ করবে । ১০ 

ইত্যাদিলক্ষণোপেতঃ কৌলিকো নিয়তব্রতঃ | 

যস্ত্রাং সমর্চয়েদ্দেবি ভুক্তিমুক্ত্যোইতস ভাজনম্ ॥। ১৯ ॥। 
দেবী, এইসব (উপরে বণিত) লক্ষণযুক্ত নিয়তব্রত যে কৌলিক তোমার 

অ্ন। করে সে ভূর্জিমুক্তিভাজন হয়। ৯১ 

একান্তে বিজনেইরণ্যে দেশে ৰাধাবিবজিতে । 

সুখাসনে* সমাসীনঃ প্রাঙমুখো বাণুযুদঙমুখঃ 11১২) 

একান্তে, বিজনে, অরণ্য, বাধাবিদ্ববজিত স্থানে সাধক পূর্বমুখী কিংবা 

পশ্চিমমুখী হয়ে সুখাসনে সমাসীন হবে । ৯২ 

অম্বতাৰধোৎ মণিদ্বীপে কল্পবৃক্ষতরোস্তলে । 

রতু"প্রাকারসন্দীপ্তং স্মরেম্মীণিক্যমণ্ডপম্ 11১৩) 

পুষ্পমালাবিতানাচঢ্যং প্রছন্নপট৮সংবৃতম্ । 
কর্পুরদীপ১ভাগ্বন্তং ধুপামোদসৃগন্ধিকম্ 11১৪।। 
তন্মগুপস্থমাতআনং১* ধাত্বাহনীকুলচেতসা! ৷ 

শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া দেবী কুলপুজাং সমাচরেং।1১৫|। 

অস্বতসমুদ্রে রত্বপ্রাকারসন্দীপ্ত মণিদীপ। সেখানে কল্পরৃক্ষতলে মাণিক্য- 
মণ্ডপ চিন্তা করবে । সেই মণ্ডপ পুষ্পমালানিকরশোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা 

আবৃত । সে-স্থান কর্পুর-প্রদীপের দ্বার! উজ্ভ্বল এবং প্রীতিজনক ধুপের দ্বারা 
সুগন্ধিত। সাধক আপনাকে সেই মণ্ডপন্থরূপে অব্যাকুলচিত্ে ধ্যান করবে । 

দেবী, তারপর সে শ্রীগুরুর আদেশ-অনুসারে কুলপুজ। করবে । ১৩-১৫ 
সপ পাপ 

তা বি গ”-_ক* খন জ্ঞাত । 

এঁ”_খ, ওঃ এবং র গ,-ধৃত পাঠ 3 তা বি গ, কৃলপুজারতো। ভবেৎ। 
এ,_ক, ঙ, এবং র গ, ভক্তিমুক্ত্যোঃ। 

এঁ,_-উ, এবং র গণ সৃষ্্াসনে | 
এ, ক, ঘ, অস্ততাখা ঃ &,-_, এবং র গ, অস্বৃতার্ণ ॥ 
এ, _খ, গ, ঘ, বনোজ্বলে । ৭ এ, _খ, বস্ত্র; এ-উ, এবং রগ, বজ্জ। 
এ,_খ, পদ । ৯ ক, কর্পুরদীপ্তং ভাস্বত্তং । | 

১০ ৮৬, এবং রগ, তমগুপং সুধাত্মানং। 

ফি ০০ ডে // &/ 

থু ৫ 
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আত্মস্থানমনুদ্রব্যদেব১শুদ্ধিত্ত পঞ্চমী । 

যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চনং কুতঃ 11১৬1 

পঞ্চগুদ্ধি__ আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ পদার্থের শুদ্ধিকে 
বলে পঞ্চশুদ্ধি । পঞ্চশুদ্ধি ব্যতীত দেবার্চন। হয় না । প্রত্যেক শুদ্ধির শাহইীবিহিত 

প্রক্রিয়াদি আছে । 

আত্মা (সাধক ), স্থান, মন্ত্র, পুজাদ্রব্য এবং দেবতা» সাধক এই পীচের 

শুদ্ধি যতক্ষণ না করবে ততক্ষণ পুজা কোথায় অর্থাৎ এই পঞ্চশুদ্ধি ছাড়! পুজ। 

হয় না। ১৬ 
সুক্নানভূতসংশুদ্দিপ্রাণাকামাদিভিঃ২ প্রিয় । 

ষড়ঙ্গাদ্যথিলন্যাসৈরা ত্মশুদ্ধিঃ সমীরিত। 11১৭।। 

প্রিয়ে, শান্ত্রবিহিত উত্তম ম্লান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাসাদি যাবতীয় 

ন্াস-__এই সবের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয় । ১৭ 

সন্মার্জনানুলেপাদৈদর্পণোদরবংকৃতম্ 1 

বিতানধুপদীপাদিপুষ্পমালোপশোভিতম্ ৷ 

পঞ্চবর্ণরজ শ্চিত্রং স্থানশুদ্বিরিভীরিত] ।1১৮।। 

বাট দিয়ে লেপেপুছে পুজাস্থানকে আয়নার সামনের দিকের মতো 

ঝকৃঝকে করতে হবে । চাদোয়া, ধুপ, দীপ, ফুলের মালা দিয়ে তাকে সুন্দর 

করে সাজাতে হবে । তারপর পাঁচ রঙের পরাগ বা ধুলি দিয়ে তাকে চিত্রিত 

করতে হবে । এরই নাম স্থানশুদ্ধি। : 

গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈমুলমন্ত্রাক্ষরাণি চ 

ক্রমোতক্রমাদ্ দ্বির1বুত্যাওমন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিত। 1১৯।1 

সূলমন্ত্রের অক্ষরগুলি মাতৃকাবর্ণের দ্বারা পুঁটিত করে দ্ববার অর্থাং একবার 

সৃষ্টিক্রমে এবং সংহারক্রমে জপ করতে হবে । একেই বলে মন্ত্রশু[দ্ধ। ১৯ 

পুজাদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্যৎ মুদ্রান্ত্রাদিবিধানবিৎ৫ 

দর্শয়েছেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিরিতীরিত] 11২০।॥। 

১ তা বিগ, _ঙ এবং রগ, দেহ। 

২ এঁ,_-ক, সম্যক্ সম্ভৃতশুদ্ধিঞ্চ প্রাণায়ামাদিকং। 
৩ তাবি গ, _খ, ক্রমোক্তমাতৃকাবৃতিঃ | 

৪ এ,» এবং র গ, পুজান্্রব্যাসনং প্রোক্ষ্য। 

«৫ এ_-খ,ধুত পাঠ, এ,-৬, এবং রগ, মুলেনৈববিধাননীবৎ ঃ ত] বি গ, মৃলাস্ান্তি 

বিধানবিৎ। 



১৪৪ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

মুদ্রা এবং অস্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগবিধি যে অবগত সেই সাধক পুজা দ্রব্য প্রোক্ষণ 

করে অর্থাৎ পুজাদ্রব্যের উপর মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে দিয়ে ধেনুমুদ্র! প্রদর্শন 
করবে । এরই নাম দ্রব্যশুদ্ধি। ২০ 

পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিং১ । 

মূলমন্ত্রেণ দীপাদীম্মীল্যাদীনুদকেন চ২। 

ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেবত্শুদ্ধিরিতীরিতা |1২১।। 

সকলীকৃত্য--সকলীকরণ ক'রে । সকলীকরণ অর্চণীয় দেবত। সম্পর্কে শাস্ত্র- 

বিহিত প্রক্রিয়াবিশেষ । যথাশাস্ত্র “অবগুষ্ঠনের পর সাধক দেবতার হৃদয়াদি 

অঙ্গে ষড়ঙ্গমন্ত্রন্তাস করে এবং মুলমন্ত্র উচ্চারণ করে অমুক দেবতা, “সকলীকৃত 

হও, সকলীকৃত হও* এই বলে দেবতার সকলীকরণ করবেন ।”- দ্রঃ শাস্ত্রমূলক 
ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পূঃ ৮৩০ । 

মন্ত্রবিং বিদ্বান সাধক আসনে দেবতাকে স্থাপন করে তার সকলীকরণ 

করবে। তারপর মুলমন্ত্র জপ করবে এবং মন্ত্রপুত জলের দ্বারা তিনবার 

দেবতাকে ও দীপারদি আর মাল্যাদিকে প্রোক্ষণ করবে । এরই নাম দেবতা- 

শুদ্ধি। ২১ 

পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েখং পশ্চাদ্ যজনমাচরেং | 

সা পুজ1 সফল। প্রোক্ত। চান্যথ] নিম্ষল1 ভবেং ।।২২।। 

এই প্রকারে পঞ্চশুদ্ধি বিধান করে তারপরে পুজা করতে হবে। সেই 

পুজাই সফল হয়, অন্যথ] নিক্ষল হয়। ২২ 

মগুলেন বিনা পুজা নিম্ষল। কিতা প্রিয়ে। 

তন্মান্মগুলমালিখ্য বিধিবতত্র পুজয়েং ।।২৩|। 

প্রিয়ে, মণ্ডল ব্যতীত পুজ] নিম্ষল হয় । সেইজন্য, যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কন 

করে সেখানে পুজ1 করতে হবে । ২৩ 

অখগ্ুমণ্ডলাকারং বিশ্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতম্ঃ | 

ত্রিলোক্যং মণ্ডিতং যেন মগ্ডলং তত সদ] শিবমৃ« 1২৪ 

১ তা বি গ,_উ, এবং র গ, সকলীকৃতবিগ্রহঃ | 

২ এগ» ঘ,ধৃত পাঠঃ এক, দীপাদীন্ন্যস্যাদীনদকেন চঃ এ,-খ, দীপিন্যাং 

ৰালায়ার্ধ্যোদকেন চ ; এ, এবং র গ, মৃলমন্ত্রেণ দীপ্তাত্মা ন্যাসন্রব্যোদকেন চ। 
৩ ৮৩, দেহ॥ 

৪ তা বি গ,_উ, এবং রব গ, চরাচরং। ৫ রগ, সদাশিবং। 
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যা অধগুমগ্ডলাকার, বিশ্বব্যাপ্ত করে যা অবস্থিত, ত্রেলোক্য যা দ্বারা মণ্ডিত, 

তা-ই সদা কল্যাণকর মণ্ডল । ২৪ 

উডভভীয়ানং চতুরত্রং১ কামরূপঞ্চ বর্তুলম্। 

জালগ্ধরঞ্চ চন্দ্রার্ধং২ ত্র্যভ্রঃ পূর্ণ গিরির্ভবেং 11২৫।। 
চতুরম্মগ্ডল উডডীয়ানপীঠ, বর্তৃলমণ্ডল কামরূপপীঠ, অধণচন্দ্রমগ্ডল 

জলন্ধরপীঠ এবং ত্র্যভ্রমগ্ডল পূর্ণ গিরিপীঠ । ২৫ 

অভ্যর্চয মণ্ডলং পশ্চাদাধারান্ স্থাপয়েৎ ক্রমাং। 

সামান্য শ্রীগুরভোগৰলিপাত্রাণি পঞ্চধা৩ ॥২৬।। 

আধার-_পাত্র। ইস্ট দেবতার পুজার সময় মদ্যপুর্ণ বিভিন্ন পাত্র স্থাপন 

করে দেবতাকে নিবদন কর। কৌলাচারাদিতে বিহিত । বিভিন্ন তন্ত্রে এইসব 

পাত্রের বিভিন্ন সংখ্যা ও নাম পাওয়া যায়। যেমন আলোচ্যমান তন্ত্রে পাঁচটি 

পাত্রের নাম করা হয়েছে । আবার কুলরত্রাবলীতে নাম করা হয়েছে ন্ট 

পাত্রের । যথা--কুলকুত্ত, শ্রীপাত্র, শক্তিপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, যোগিনী- 

পাত্র, কুলপাত্র, বারপাত্র এবং বলিপাত্র ।_দ্রঃ পুরশ্চার্ণব, ১ম খণ্ড, 
পৃত ২০৪-২০৫। 

প্রথমে মণ্ডলের অর্চন! করে তারপর যথাক্রমে সামান্যপাত্র, শ্রীপাত্র, 

গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, এবং বলিপাত্র এই পঞ্চপাত্র স্থাপন করতে হবে । ২৬ 

দ্বিপাত্রং ব। ত্রিপাত্রং বা একপাত্রং ন কারে । 

স্বদক্ষিণািবামান্তং স্থাপ্যভ্য৮যাসবেন তু* !1২৭।। 

দ্ই পাত্র কিংবা তিন অথবা একপাত্র স্থাপন করতে নেই। নিজের ডান 

দিক থেকে আরম্ভ করে ধা দিকে এই ক্রমে পাত্র স্থাপন করে মদ্যের দ্বার। 

অর্চনা করতে হবে । ২৭ 

সম্পৃ*মূলমন্ত্রেণ কুলেশ্বরি বিধানবিং। 
তত্র মাষপ্রমাণস্ত মৎস্যংমাংসং বিনিক্ষিপেত ॥২৮॥ 

ওগে কুলেশ্বরী, বিধানজ্ঞ সাধক মুলমন্ত্র উচ্চারণ করে মদ্যের দ্বার পাত্র 

পূর্ণ করবে এবং তাতে মাষ পরিমাণ মৎস্য ও মাংস নিক্ষেপ করবে । ২৮ 
০ পেশ সপ আপ, আপ পপ পপ পপ পাশ 7 তি শি শা পপি পপপপ্পিপ পপ পা 

১ তা বি গ”_উ, এবং রগ, উদ্যানং চতুরত্রং স্যাৎ। 

এঁ৮-খ, জালভ্রমদ্ধচন্দ্র'ভং ॥ 
এ,-খ, উঃ এবং র গ, শঙ্বমধ্যং ভোগপুজ'বলিপাত্রঞ্চ পঞ্চখ্। 

ত1 বি গ»--ঙ, এবং রগ, সুলপাত্রস্ত সংস্থাপ্য অভ্যচ্য চাসনেন তু। 
এ, _গঠ ঘ, উ, এবং র গ, সম্পৃজা। 

১০ 

ফি 6) €& /% 
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নষ্টৈঃ পর্মুষিতোচ্ছিষ্টেদু্ন্ধের্গন্ধবজিটিতঃ। 
হেতৃঁভিঃ পর২পাত্রস্থস্তপিতং নিম্ষলং ভবেৎ 11২৯ 

নফট,পযুষিত; উচ্ছিষ্ট, দ্বর্গন্ধ, গন্ধবজিত, পরপাত্রস্থ কারণের দ্বারা তর্পণ 

(দেবতার তৃপ্তিবিধান) নিম্ষল হয়। ২৯ 

ন পুরয়েং পাত্রানি অপ্রিয়েস্তৈঃ কুলেশ্বরী । 

স্বারদিষ্টৈশ্চ মদিষ্টৈশ্চ৩ দ্রবোরস্বতসন্নিভৈঃ। 
মনোহরৈমহেশানি তর্পণং সফলং ভবেং 11৩০।। 

কুলেশ্বরী, সেই সমস্ত অপ্রীতিজনক মদ্যের দ্বারা পাত্র পুর্ণ করা উচিত নয়। 

মহেশানী, স্বাদিষ্ঠ, অত্যন্ত হর্যজনক; অস্বতসন্নিভ, মনোহর দ্রব্য অর্থাৎ মদ্যের- 
দ্বার! তরপপণ করলে তা সফল হয়। ৩০ 

অসংস্কৃতা সুরা পাঁপকলহবাধিদ্বঃখদ15 । 

আ'ম্ুঃশ্রীকীত্িসৌভাগ্যধর্ম বিদ্যাঁ৫বিনাশিনীও |1৩১।। 

অসংস্কত। সুরা_অসংস্কত বা! অশোধিত মদ্য । মন্ত্রের দ্বারা মদ্যের সংস্কার 

বা! শোধন করতে হয়। এই সংস্কার বা শোধনের শান্ত্বিহিত বিস্তৃত 

অনুষ্ঠান আছে ।-_দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৪৮-৬৫০ 
অসংস্কতসুরা পাপ, কলহ, ব্যাধি ও দুঃখ দান করে আর আয়ু, শ্রী, কীতি, 

সৌভাগা, ধর্ম ও বিদ্যা বিনাশ করে । ৩১ 

তম্মাং সংস্কত্য বেধিবং কুলদ্রব্যং ততোইচয়ে । 

অন্যথা নরকং যাতি দাতা ভোক্তা নসংশয়ঃ | ৩২।। 

সেইজন্য; যথাবিধি কুলদ্রব্যের সংস্কার করে তবে তা দিয়ে পুজা করতে 

হবে। অন্যথ1 তার দাত। ও ভোক্তা উভয়েই নিঃসংশয় নরকে যাবে । ৩২ 

বিনা দ্রব্যাধিবাসেন*ন জপেনন স্মরেত প্রিয়ে । 

যে স্মরন্তি নর মুঢান্তেষাং দ্বঃখং পদে পদে ।॥। ৩৩ || 

১ তা বি গ,_ও+ এবং রগ, পর্মুষিতোদ্দিষ্টেঃ | 

২ '&,--উ, এবং রগ, সহ। 

৩ এ,_উ, এবং রগ স্বাধিষ্টেশ্চ বাধিষ্টেশ্ | 

৪ ত বি গ,__গ, উ, এবং রগ, অসংস্কতসৃরাপানং কলহবাধিহ্ঃখদম্ । 

৫ এ,খ,-ধ্ত পাঠঃ &,-উ, এবং রগ, কীন্তির'যুশ্চ সৌখাংঞ ধর্মো বিদ্যা ঃ তা বিগ, 

ধনধান্য । 

৬ এ” _উ* এবং রগ, চ নশ্তি। 

এ&,-_উ, এবং র গ, তন্তোক্তা নাত্র । 

এঁ,_ক, উ, এবং র গ*-ধৃত পাঠ? তা বি গ, দ্রব্যাদিবাসেন । 
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প্রিয়ে, দ্রব্যের অধিবাস ব্যতীত তা ব্যবহার করে জপ এবং স্মরণ করণ করা 

উচিত নয়। যে-সব মুঢ় ব্যক্তি তেমনি স্মরণ করে তাদের পদে পদে 
দ্ঃখ । ৩৩ 

নাসবেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনাসবঃ ৷ 

পরস্পরবিরোধিত্বাং কথং পুজা বিধীয়তে 1৩৪।। 

আসব ছাড়] মন্ত্র হয় ন আর মন্ত্র ছাড়া আসব হয় না। আসবহীনতা ও 

মন্ত্র এবং মন্ত্রহীনতা ও আদব পরম্পর বিরোধী বলে সেরকম ক্ষেত্রে কিকরে 

পূজা হবে ? ৩৪ 

তৎসংশয়নিবৃত্তিঞ্চ১ জ্ঞাত গুরুমুখাৎ পরিয়ে । 

বীক্ষণং প্রোক্ষণং ধ্যানং মন্ত্রমুদ্রাবিশোধনম্। 

দ্রব্যং তর্পণযোগ্যং স্যাদ্দেবতা প্রীতিকারকম্ৎ ।1৩৫।। 

বীক্ষণং প্রোক্ষণং__বীক্ষণাদি মদ্যসংস্কারের প্রক্রিয়া । “বীক্ষণ অর্থ দিব্য- 

দুর্টির দ্বার। বীক্ষণ; প্রোক্ষণ অর্থ যুলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা 

প্রোক্ষণ ; ধ্যান অর্থ অম্ু ঠরাপে ধ্যান; মন্ত্র অর্থ মুলমব্রজপ আর মুদ্রা অর্থ 

ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ।- দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৪৮ । 

গুরুমুখে এই সংশয়ের (আসব ব্যতীত মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতীত আসব পুজায় 

থাকতে পারে কিনা এই সংশয়ের) নিবৃত্তি অবগত হয়ে বীক্ষণ, প্রোক্ষণ, ধ্যান, 

মন্ব, মুদ্রা এসবের দ্বারা দ্রব্যের শোধন করতে হবে । এই প্রকারে শোধিত 

দ্রব্য তর্পণযোগ্য এবং দেবতার প্রীতিকারক হবে । ৩. 

অগ্নিসৃযেন্দ্রব,ন্দেন্দ্রবিফুরুদ্রসদাশিবৈঃ৩ ! 
চতুধিংশতিম্ত্রৈঃ স্যাম্মদ্যধ্ধ পরাম্বতম্ 11৩৬।। 

অগ্নি-সুর্য-ইন্দ্র-ত্রক্মা-ইন্দ্র-বিধু-রুদ্র-সদাশিবাত্মক চতুবিংশতি মন্ত্রের দ্বারা 
মদ্য পরাম্বত হয় ॥। ৩৬ 

অস্থতা মানদ। পৃষা তুষ্টিঃ পুটী রতির্ধতিঃ | 

শশিনী চক্দ্রিকা কান্তিজেযোসস। শ্রীঃ প্রীতির দা 11৩৭।। 

পৃর্ণা পুর্ণাম্বতা চেতি কথিতাঃ কুলনায়িকে । 
সৌম্যাঃ কামপ্রদায়িন্যঃ ষোড়শ স্বরজাঃ কলা211৩৮।। 

ওগো কুলনায়িকা, অম্থ তা, মানদা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধুতি, শশিনী, 

চক্ড্রিকা' কান্তি, জ্যোতস্লা শ্রী, প্রীতি অঙ্গদা, পূর্ণা, পুর্ণাম্ততা এই ষোলটি 

স্বরবর্ণোভভূতী। সৌম্যকল1 কামপ্রদায়িনী। ৩৭-৩৮ 

১ তা বি গ,-ক, তৎসংশয়নিমিত্তঞ্চ। ২ এ&,-খ, অন্যথা নরকং ব্রজেৎ 

৩ তা বিগ,_ক, অগ্রিসূর্েন্ছুসৰূ-ক্ষবিষুরুদ্রেশসচ্ছিবৈঃ । | 
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তপনী তাপিনী ধুতরা মরীচির্অবালিনী রুচিঃ | 

সুযুম্না ভোগদ। বিশ্বা রোধিনী১ ধারিণী ক্ষমা । 

কভাদ্য। বসুদাঃ সৌরাষ্ঠডান্তা দ্বাদশেরিতা 2২ |1৩৯ 

কভাদ্য1 ঠডাস্তা_আদিতে কভ আর অন্তে ঠড। যথা, কভ, খব, গফ, ঘপন 

ঙন, চধ, ছদ, জথ, ঝত, ঞণ, টঢ এবং ঠড | 

তপনী, তাপিনী, ধুতরা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুযুয্না, ভোগদা, বিশ্বা, 

রোধিনী, ধারিণী এবং ক্ষমা অর্থপ্রদায়িনী । এই দ্বাদশ সৌরকল। কভাদি 

$ভাস্ত বর্ণযুগ্ম থেকে উদ্ভূত ৷ ৩৯ 

ধূআচিরম্মা ভ্বলিনী জ্বালিন" বিস্ফুলিঙ্গিনী ৷ 
সুশ্রীঃ সবরূপাত কপিল' হব্যকব্যবহা! তথা । 

আগ্রেয়া যাদিবর্ণোথাধ দশ ধর্মপ্রদাঃ কলাঃ।। ৪০ ॥ 

যাদিবর্ণোখা-_-য-আদি বর্ণ থেকে উদ্ভৃতা । য-আদি বর্ণ বলতে বুঝায় য 
রল বশষ সহ ল এবং ক্ষ এই দশটি ব্যাপক বর্ণ। 

ধৃআ, অচি, উদ্মা, ভ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিক্গিনী, সুশ্রী, সববূপা, কপিলা! 

এবং হব্যকব্যবহ এই দশ ধর্সপ্রদা কলার উদ্তব হয়েছে যাদিবর্ণ থেকে । ৪০ 

সৃষ্টিও্মেধা স্মৃতিখ/দ্ধিঃ কান্তি্লক্্ী দর্যতিঃ স্থির] । 
স্থিতিঃ সিদ্ধিরিতি প্রোক্তঃ কচবর্গকল। দশ ৷ 

অকারপ্রভব। ব.ল্গজাতাঃ স্যুঃ সৃষ্টয়ে কলাঃ? 119১।। 

ৰন্মজাতাঃ_-অকার সৃষ্টিকর্তা ত্রন্মার বাঁচক। এইজন্য, অকারপ্রভবা 
কলাকে ব্রন্মজাতা বলা হয়েছে । 

সৃষ্টি, মেধা, স্মৃতি, খদ্ধি, কান্তি, লক্ষ্মী, দ্যুতি, স্থিরা, স্থিতি এবং সিদ্ধি এই 

দশটি কবর্গ এবং চবর্গের কলা । এরা অকারোত্তৃতা ব্রন্মজাতা সৃষ্টিকল1 ৷ ৪১ 

১ তাবি গ._গ, ৰোধিনী | 

২ এঁ,_খ, অনস্তাঁঃ এঁ”_ঙ, কলাদ্যা বসুধাঃ সৌরাঃ প্রভা দ্বাদশ ঈরিতাঃ ; রগ, 
কলাঢ্য! বস্ুধাঃ সৌরাঃ প্রভা দ্বাদশ ঈরিতাঃ। 
ত1 বি গ,_-কঃ গ' উ» স্বরূপ £ র গণ সৃশ্রীস্বর্ূপা 

র গ,-ধৃত পাঠ £ ত1 বি গ, হুধ্যকব্যবহে অপি। 

তা বি গ”_খ,-ধুত, পাঠ * তা বি গ, যাদিবর্পাদ্যা | 
&,_ঙ, এবং রগ তুকি। 
এ,_ ও, এবং র গ, অকারাণণসমুত্বূতা বুক্ষণত্ত কল! ইমা | টি ভি টি 60 
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জর] চ পালিনী১ শান্তিরীশ্বরী রতিকামিকে । 

বরদাহলাদিনীপ্রীতিদীর্ঘাঃ স্যুষ্টতবর্গজাঃ২ । 
উকারপ্রভব! বিষুজাতাঃ স্যুঃ স্থিতয়ে কলাঃ 119৪২ 

বিষুজজাতাঃ--উকার স্থিতিকর্তা বির বাচক। এইজন্য, উকারপ্রভবা 
কলাকে বিঞ্জাতা বল হয়েছে । 

জর, পালিনী, শান্তি, ঈশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদ1, হলাদিনী, প্রীতি 

এবং দীর্ঘ এই দশটি টবর্গ এবং তবর্গের কলা । এরা উকারোত্তৃতা, সেইজন্য 

বিষুজাতা স্থিতিকলা । ৪২ 

তীশ্ষ্মা রৌদ্রী ভয়] নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুংও ক্রোধিনী ক্রিয়া । 
উৎকারী ম্বত্যুরিতুক্তা পযবর্গকলা দশ ৷ 

মকারপ্রভবা রুদ্রজাতাঃ সংহৃতয়ে কলা 2 118৩।। 

পযবর্গকলাঃ--পবর্গ এবং যবর্গের কলা । যবর্গ বলতে এখানে যরলব 

এবং শ এই পীচটি বর্ণ । 

রুদ্রজাতাঃ--মকার সংহারকর্তা রুদ্রের বাচক । এইজন্য, মকারপ্রভব। কলাকে 

রুদ্রজাত? বল! হয়েছে । 

তীশ্্পা, রৌত্রী, ভয়, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকাঁরী এবং 

মৃত্যু এই দশটি পবর্গ এবং যবর্গের কলা । মকারোদ্ভুতা, সেইজন্য রুদ্রজাতা ; 
এর1 সংহারকলা । ৪৩ 

ষবরগ্গা৫শ্চতভ্রঃ সু।ঃ পীত। শ্বেতারুণাসিতাঃ 
৬কলাশ্চেশ্বরসঞ্জাতান্তিরোধানায় বিন্দ্রজাঃ৭ 11858 

ষবর্গাঃ--ষবর্গের কলা । যবর্গ-ষ সহলক্ষ। কিন্তু এখানে চারটি বর্ণ 

ধরা হয়েছে । এসব ক্ষেত্রে সম্প্রদায় প্রমাণ । 

বিন্দুজাঃ-_বিন্দ্র ঈশ্বরতত্ব, কাজেই বিন্দ্রজা অর্থ ঈশ্বরজা1। ঈশ্বরসঞ্জাতাঃ 

_বিন্দ্ব থেকে উদ্ভৃতা। 

১ তা বি গ”_গ, এবং রগ, জবা কপালিনী। 
২ এ,-উ* এবং রগ, তথা চ দশমী স্মৃতা। 

৩ তা বি গ,_উ» এবং রগ, ক্ষুততৃষা। ৪ এ, প্রিয়া। 

৫ তা বি গ,_ গন ঘ্, উ, এবং রগ, শ-বর্গম্য | 
৩ কলাশ্চেশ্বরসঞ্জাতাঃ ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পূর্বে তা বি গ,ঙ-তে সবর্গগাস্ত তস্তিস্ঃ 

সৃস্থিতা তারিণী সিতা এবং র গ,-তে সবর্গগান্ততস্তিস্রঃ সুস্থিরা তারিণী সিতা এই ঙ্লোকার্ধ 
পাওয়। যায়। 

4. তা বি গ,-_উ, এবং র গ,স্থিরজ্ঞানায় বিল্দুগাঃ। 
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পীতা, শ্বেতা, অরুণা, অসিতা এই চারটি ষ-্বর্গের কলা । বিন্দ্র থেকে 

উদ্ভূত! এর! ঈশ্বরজাতা তিরোধানকলা ॥ 9৪ 

নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ। 

ইন্ধষিক] দীপিকা চাপি রেচিকা১ মোচিকা। পরা 1 ৪৫ || 

সুক্ষ! সুস্ক্লাস্বত জ্ঞানাহম্বতা চাপ্যায়িনী তথা । 

ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ ষোড়শ২ স্বরজাঃ কলাঃ। 

সদাশিবভবা নাদাদনুগ্রহকলাঃ ক্রমাঁৎ 118৬) 

সদাশিবভবাঃ_-নাদ সদাশিব তত্ব । এইজন্য নাদোডূতা কলাকে সদাশিব- 

ভব অর্থাৎ সদশিব থেকে সঞ্জাত1 বল! হয় । 

নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, 

সুস্ক্লা সৃজ্মাম্বতা, জ্ঞানা, অস্বতা, আপ্যায়িনী, ব্যাপিনী এবং ব্যোমরূপা_এই 

ষোড়শ স্বরবর্ণের কলা। এরা নাদাড়ূতা, সেইজন্য সদাশিবভবা1-_অনুগ্রহকল! । 
৪৫-৪৬ 

প্রথমন্ত কৃতে হংসঃ৩ প্রতছিধু্রনস্তরম্ । 

্র্যম্ৰকন্ত তৃতীয়ং স্যাচ্চতুর্থস্তৎপদাদিকঃ৪ 119৭।। 
বিফুর্ষোনিং কল্সয়তু পঞ্চমঃ কলপনামনুঃ । 
চতুন্নবতিমন্ত্রাক্মদেবতাঁভাবসিদ্ধিদাঃ৫ 118৮1 

প্রথমন্ত কৃতে- প্রাথমিক ত্রী”। প্রথমন্ত কৃতে হংসঃ ইত্যাদি দ্বারা এই 

মন্ত্রটর উল্লেখ করা হয়েছে হী হংসঃ শুচিষদ্ বসুরস্তরিক্ষসদ্ধোত? 
বেদিষদতিথিদ্দরোপণসৎ | ন্ৃষদ্ববসদৃব্যোমসদৰ্জা গোজা খ্াতজ1 অদ্রিজা 

খাতম্। এটি মদ্যশোধন মগ্ত্র। প্রতদ্বিষুঃঃ ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র প্রত দবিু- 
স্তবতে বীর্ষেণ ম্বগে! ন ভীমঃ কুচরে। গিরিষ্ঠাঃ। যক্যোরুমু ত্রিষ্বু বিক্রমণেষ্- 
ধিক্ষিয়ন্তি ভূবনানি বিশ্বা। এটি মাংসশোধন মন্ত্র । 

্র্যম্ৰকম্ত ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র ত্র্যম্ৰকং যজামহে সুগন্ধি পুর্টিবর্ধনম্ ॥ 
উর্বারুকমিব ৰন্ধনাম্মৃত্যোমুরক্ষীয় মাস্বতাং। এটি মংস্যশোধন মন্ত্র । 

১ তা1বিগ,_খ, রেতিক]। ২ তাবি গ,_উ, এবং র গ, বিন্দবস্তা'ঃ। 
৩ তা বি গ,_উ, এবং র গ.স্ধৃত পাঠ; ত1 বি গ, প্রথমং প্রকৃতের্বংসঃ | | 
৪ এ,__ঙ এবং রগ, পরাদিকঃ। 
৫ এ”_৬, এবং র গ, চতুর্থরতিমন্ত্র£ স্ার্দেবতাৰ'হা পৃজিতাঃ ঃ 

এঁ”__খ, দেবতাৰাহা পৃজ্যতাম্। 
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তৎপদাদিকঃ ইত্যাদি দ্বার! এই মন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে-_গু তদ্বিফোঃ 

পরমং পদং সদ] পশ্যান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। এটি মুদ্রাশোধন মন্ত্র । 

বিঘুগযোনিং ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র-_ 

ও বিষুঃধ়োনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু । 
আ' সিঞ্চত্ প্রজাপতির্ধাত1 গর্ভং দধাতু 

গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি ৷ 

গর্ভং তে অশ্থিনোৌ দেবাবা ধত্তাং প্ুস্করভ্রজা | 

এটি পঞ্চমতত্বশোধন মুন্ত্র । 

হ্রীং হংসঃ ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র। প্রতদ্িঃঃঃ ইত্যার্দি তারপর অর্থাৎ দ্বিতীয় 
মন্ত্র। ত্র্যম্ৰকম্ ইতাদি তৃতীয় মন্ত্র। তদ্বিষ্লোঃ পরমং পদং ইত্যাদি চতুর্থ মন্ত্র 

এবং বিসুর্যোনিং ইতাদি পঞ্চম মন্ত্র । চতুর্নবতি কলার চতুর্বতি মন্ত্র সাধকের 
অভীষ্টদেবতাভাবসিদ্ি প্রদান করে। ৪৭-৪৮ 

মন্ত্রজাপশ্চ সংপ্রোক্ত আত্মস্তবশ্চ পঞ্চভিঃ 

*অত্র যে [তে] পঞ্চ সংপ্রোক্তা মন্ত্রান্তে কুলনায়িকে 119৯।। 

ওগো কুলনায়িকা, এখানে যে পীচটি বললাম তা মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ 

করতে হয় এবং এদের দ্বারা পরমাত্মার স্তব করতে হয়। ৪৯ 

অখটুকরসানন্দাকরে পর১সুধাত্মনি 

স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহ্যকুলরূপিণী২ 11৫01 
অকুলস্থাম্বতাকারে৩ সিদ্ধিজ্ঞানকরে পরে। 

অযৃতত্বং বিধেহ্স্মিন্ বস্তনি ক্লিন্নরূপিণি ।1৫১।। 

অখণ্ড-একরসানন্দের আকর ওগে। অকুলবূপিণী, পরসুধাত্মক এই বস্ততে 

স্বচ্ছন্দস্ফুরণশক্তি স্থাপন কর । অকুলস্বাম্বতাকারা সিদ্ধিজ্ঞানকারিণী ক্লিননরূপিণী 

ওগো! পরা, এই বস্তুতে অস্বতত্ব বিধান কর । ৫০-৩১ 

তদ্রপেণৈকরস্যঞ্চ কৃত্বার্থাং তৎস্বরূপিনিৎ । 

ভূত্বা পরাম্বতাকারং ময়ি চিৎস্ফুরণংও কুরু 11৫২।। 

* এই শ্লোকাধণর গ,-তে নেই। 
১. তাবি গ,_খ, অখট্করসা'নন্দে কুলেম্বরি । 

২ তা বি গ,-উ, এবং র গণ স্বচ্ছন্দস্মরণে মন্ত্র'গ্তবতাম্বতরূপিণী ঃ 

এ খন স্বচ্ছন্দস্ফুরপার্থায় নিধেহকুলরূপিণি। 
৩ তা বি গ,_খ, গারে। ৪ এ,_উ, এবং র গ, শুদ্ধজ্ঞানকরে বরে । 
৫ এ, তদ্রুপিণ্যেকরপত্বং কৃত্বা চেতৎ স্থরূপিণি । ৬ এ, বিস্ফুরণং । 
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ওগে। ব্রন্গস্বরূপিণী, এই অর্থ্যকে ব্রল্গরূপে ত্রন্দেকরসকর এবং পরমা- 

স্বতাকার হয়ে অর্থাৎ এই মদ্যাকার ধারণ করে আমার চৈতন্যের স্ফুরণ কর।&২ 

বাগৃভবং পাবনং১ ভমিঃ পুষ্টিবিন্দ্রসমন্তি তা২ । 
স্থিতিশ্চ পাবকানুগ্রহারেন্্রসমলন্ক তা৩ 11৫৩ 
স্থিরেদ্ধিকেন্দুসংযুক্ত1* শ্বেতা বিন্দ্মযুগান্বিত। 
তথাম্বতে পদং ৰয়াতুৎপশ্চাদস্থতোভবে 11631 

তথাস্বতেশ্বরীত্যুক্তী। পশ্চাদম্বতবষ্িণি৫ | 
অস্বতং স্রাবয়ছন্দ্রংঙ দ্বিঠাস্তো দ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ । 

অম্বতেশীমনৃঃ প্রোক্তঃ পঞ্চত্রিংশত্িরক্ষরৈঃ 116৫1 

মন্ত্রসংকেত-_বাগ্ভব-এঁ*, পাবন-প, ভূমি _ল, পুষ্টি -উ, ইন্দ্বু-৬ 

স্থিতিস্হ, পাবক-র, অনুগ্রহ -ও, স্থির1-গ/জ, ইন্ধিকাউ, শ্বেতা স, 
বিন্দ-+ ছিঠান্ত -স্বাহ!। 

বাগ্ভব, তারপর পাবনের সঙ্গে ভূমি পু্টি ও ইন্দ্র যুক্ত করবে, তারপর 
স্থিতির সঙ্গে পাবক অনুগ্রহ ও ইন্দ্ব যুক্ত করবে, তারপর স্থিরার সঙ্গে ইন্ধিকা 

ও ইন্দ্ব মুক্ত করবে, এবার শ্বেতার সঙ্গে বিন্দ্ব যুক্ত করবে, এরপর অম্বতে এই 
পদ বলবে, তারপরে অম্বততোদ্ভবে অস্বতেশ্বরি বলে অম্বতবষিণি অস্বত ভ্্রাবয় 

স্রাবয় বলবে । সব শেষে দ্বিঠান্ত বলবে । এটি দ্রব্যগুদ্ধিকর । পঞ্চত্রিংশং 

অক্ষরাত্মক এই মন্ত্রের নাম অম্বতেশী মন্ত্র । মন্ত্রটি উদ্ধার করলে দাড়াবে-_-&ঁহ 

প্রা হৌ” গু" (জঁ)স অস্বতে অস্বতোদ্তবে অস্বতেশ্বরি অস্বতবধিণি অস্থতং 

্রাবয় অ্রাবয় স্বাহা। ৫৩-৫৫ 

এঁ* ক্লী* সৌ*বমাদীনি এ” ক্লী* ততঃপরম্ " 
ক্লিন্নে ক্লেদয় ছেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ক্লী নমঃ । 

মোক্ষং কুরু কুরু হোঁ* হরীন৮ 11৫৬1 

তা বি গ»_খ, উ* এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পাশ্খগং | 

এঁ,-উ+ এবং র গ, পুডিরিন্দবঃ সমীরিতা। | 

এ, পাবকান্ধশ্চ গত্বাপ্ধেন্দুমলঙ্কৃতা। 

এ, স্থিরাচিচষেন্দ,সংযুক্তা । 
তা বি গ”_খ, বাসিনি ঃ এ, উ, এবং র গ, বর্পণি | 

র গ,-ধত পাঠঃ তা বিগ" ভ্রাবয়দ্ দ্বশ্বং | 

তা বি গ,--৩, মহামোক্ষং। 

৫৬ সংখ্যক শ্লোকটি রগ, এবং তা বি গ,__৬,-তে পাওয়| যায় । 

ফি 926 4 ৬৪ 

৬ 
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ষ্ঁ 

এঁ* ক্লীঃ সৌ* বমাদীনি এ ক্লী*; এবার কিন্নে ক্লেদয় ছেদয় মহাক্ষোভং 

কুরু কুরু ক্লী* নমঃ; তারপর মোক্ষং কুরু কুরু হৌ* হ্রীহ। 

[মন্ত্রটি এই--এঁ* ক্লী২ সৌ* বমাদীনি এ ক্লীঃ ক্রিন্নে ক্লেদয় ছেদয় 

মহাক্ষোভং কুরু কুরু ব্লী* নমঃ। মোক্ষং কুরু কুরু হোত ত্ীহ। ৫৬ 

বাগভবং বদমুগ্মঞ্চ বাণ্বাদিনীতি বাগ্ভবম্ 

কামরাজং ততঃ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয়েতি চ 11৫৭1 

মহামেক্ষং কুরুয়ুগ্মং কামরাজমতঃপরম্ । 

তার্তীয়ং মোক্ষশৰ্দাস্তে কুরুম়ুগ্মৎ বদেত্ত ত2 ।1৫৮। 
স্যাং প্রাসাদপরা চান্তে১ সপ্তত্রিংশতিরক্ষরৈঃ 

দীপনীমন্ুরিত্যুক্তঃ সর্বসিদ্ধিকর? পরিয়ে 11৫৯) 

মন্ত্রসংকেত-_কামরাজ ক্লীহ তার্ভীয় _ সৌহ প্রাসাদ -হোঁঃ পরা ০ তরীহ। 

বাগৃভব বদ বদ বাণ্বাদিনি আবার বাগ্ভব, কামরাজ তারপর ক্রিন্নে 

ক্রেদিনি ক্রেদয় ক্লেদয়, এবার মহামোক্ষ কুরু কুরু, তারপর কামরাজ তার্তীয় 
মোক্ষ কুরু কুরু বলতে হবে। শেষে প্রাসাদ ও পরা বলতে হবে । প্রিয়ে, 

সপ্তত্িংশৎ অক্ষরাজ্মক এই মন্ত্রটির নাম দীপনী মন্ত্র । এটি সর্বসিদ্ধিকর । মন্ত্রটি 

উদ্ধার করলে দ্াড়াবে--এঁ* বদ বদ বাণ্বাদিনি এ ক্লী” ক্লিন্নে র্েদিনি ক্রেদয় 

মহামোক্ষং কুরু কুরু ক্লী*ং সৌ* মোক্ষং কুরু কুরু হো” হ্ী-। ৫৭-৫৯ 

এতাঁঃ কলা মাতৃকাঞ্চাপ্যখণ্তকোদিকান্ মনৃন্ৎ। 

অস্বতেশী দীপনীঞ্চ মুলমন্ত্রমপি ক্রমাং 11৬০ 
একছিত্রিচতুঃপঞ্চ দ্বিচতুর্বারমতম্ৰিকে । 
সংস্পৃষ্বাভ্যচ্য৪ পাত্রস্ত পুজয়েছ্েনুমুদ্রয়! ।৬১।। 

আন্বকা, যথাক্রমে এই সমস্ত কলা, মাতৃকা অখগ্ডাদিমন্ত্র, অম্বৃতেশীমন্ত্রঃ 

দীপনীমন্ত্র মূলমন্ত্র এক দ্বই তিন চার বার কিংব। দ্বহারা চারবার সম্যক্ স্মারণ 

করে পাত্রের অভ্যর্চন করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে তার পুজা করতে 

হবে । ৬০-৬১ 

ৰন্দাগুখণ্ডসম্ভৃতমশেষরসসম্ভংতমূ 

আপুরিতং মহাপাত্রংং পীযুষরসমাবহ ।। ৬২ ॥ 

১ তাবি গ,”_ক, মন্ত্র | ২ এঁ,_উ, এবং রগ, প্যথকাদিকা মন্ুনপি। 

৩ এ, ত্রিচত্বারিক। ৪ এ&,-ধত পাঠঃ তা বি গ, সংস্থত্যাভ্যর্চ্য। 
« তাবি গ,» ও, এবং র গ, মহাগ্রাসং | ৬ এ; ভাবহুং। 



১৫৪ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

শুদ্ধদ্রব্যেণ তেনাপি গন্ধপ্রষ্পাক্ষতৈ১রপি 
স্যাসোক্তসর্বমন্ত্রেশ্চাপ্যাংআ্ানং পৃজয়েৎ প্রিয়ে | ৬৩ | 

প্রিয়ে, ব্রন্মাগুখগ্সম্তৃত অশেষরসসম্ভৃত পীযুষরসের বাহক মহাপাত্রকে 

এবং নিজেকে সেই (পূর্বোক্ত) শুদ্ধপ্রব্য দিয়ে এবং গন্ধপ্বষ্প ও অক্ষত দিয়ে 

্াসোক্ত সব মন্ত্রের দ্বারা পুর করতে হবে । ৬২-৬৩ 

ুদ্ধি, শ্রীগুরুপঙক্তিশ্চ মূলাধারে চ পাদ্বকাম্। 
দিবৌঘে চাদিনাথশ্চ তচ্ছশক্তিশ্চ সদাশিবহ ॥। ৬৪ ॥ 

তৎপত়ী চেশ্বরস্তস্যত ভাষা বদদ্রশ্চ তদ্বধৃঃ । 

বিধু্চ তৎপ্রিয়! ব.ন্মা তৎকান্তা দ্বাদশেরিতাঃ৪ ॥ ৬৫ || 

গুরুপঙক্তি--গুরুপঙক্তি তিনটি; দিব্যোঘ, সিদ্ধোঘ আর মানবৌঘ। 

অর্থাৎ দিবাগুরুর একপঙ-ক্তি, সিদ্ধগুরুর একপঙ্ক্তি আর মানবগুরুর এক 

পরঙক্তি এই তিন পঙক্তি-দ্রঃ শাস্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, 

পৃঃ ৭৬১-৬২ | 

মূদ্ধায় শ্রীগুরুপঙক্তির এবং মূলাধারে পাদ্রকার পুজা করতে হয়। 

দিবৌঘ গুরুপঙ্ুক্তি, যথা-আদিনাথ ও তার শক্তি, সদাশিব ও তৎপত়ী, ঈশ্বর 

ও তার ভার্া, রুদ্র ও তদ্বধূ, বি ও তওপ্রিয়া, ব্রল্গা ও তৎকান্তা এই দ্বাদশ । 

৬৪-৬৫ | 
সিদ্ধোঘে সনকশ্চৈব সনন্দশ্চ সনাতনঃ । 

সনৎকুমারশ্চ সনৎসুজাতশ্চ খতুক্ষজঃ৫ ॥ ৬৬ ॥ 

দত্তাত্রেয়ো রৈবতকে1৬ বামদেবস্ততঃ পরম্। 

ততো ব্যাসঃ শুকশ্চৈব" একাদশ সমীরিতা ॥ ৬৭ ॥ 

সিদ্ধোঘ গুরুপউক্তি, যথা--সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, সনৎ-সুজাত, 

খাভুক্ষজ, দত্তাত্রেয়, রৈবতক, বামদেব, ব্যাস এবং শুক এই একাদশ | ৬৭ 

মানবৌঘে নৃসিংহশ্চ মহেশো ভাক্কর৮»স্তথা | 

মহেন্দ্র মাধবে। বিষ ষড়েতে চ প্রকীন্তিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ 

মানবৌঘ গুরুপঙক্তি, যথা-__নৃসিংহ, মহেশ, ভাক্কর, মহেন্দ্র, মাধব এবং 

বিপু এই ছয় ৬৮ 

১ তা বি গ,_-ক, গ,উ" এবং র গ, শুদধপুষ্প ক্ষতৈ। 

২ এ, ক, গ, ঘ. ম্াসঃ পৃবোক্তমন্তেস্ত চ। 

৩ এও এবং রগ, স্তপ্তা। ৪ রগ, স্থিতা। 

৫ তাবি গ,_উ, এবং র গ,ঞ্তুঃ স্মতঃ । ৬ এ, ক, দেবতকো!। 

৭. ৬, এবং রগ, ব্যাসশ্চ শুক্রশ্চ। ৮ তা বিগ,__ক, গ, ঘ, ভার্গব। 
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নমোহন্তে যোজয়ে১দেবি দিব্যৌঘে পরমং শিবম্২ । 

মহাশিবঞ্চত সিদ্ধোঘে মানবৌঘে সদাশিবম্ত ॥ ৬৯ 
দেবী, দিব্যোঘ গুরুপঙক্তির পূজায় নমঃ শব্দের পর পরমশিব যোগ 

করতে হবে। সিদ্ধোঘ গুরুপঙ্ক্তির ক্ষেত্রে নমঃ শব্দের পর মহাঁশিব এবং 

মানবৌঘ গুরুপঙ্ক্তির ক্ষেত্রে নমঃ শব্দের পর সদাশিব যোগ করতে হবে। 

অর্থাৎ নমঃ পরমশিবায় নমঃ মহাঁশিবায় নমঃ সদাশিবায় এইরকম হবে । ৬৯ 

ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্য দেবীমাবাহয়ে প্রিয়ে । 

মহাপদ্মবনান্তঃস্থবে কারণানন্দ বিগ্রহে । 

সর্বভূতহিতে মতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি ॥ ৭০ ॥ 

দেবেশি ভক্তিস্বলভে সবাবরণসংযুতে ৫ | 

যাবত্বাং পূজয়ামীহ তাবত্বং সৃস্থিরা ভব ॥ ৭১ ॥ 
তারপর পীর পূজা করে দেবীর আবাহন করতে হবে। মহাপদ্মবনাত্তস্থা 

কারণপানন্দবিগ্রহ সর্বভৃতহিতকারিণী মাঁ পরমেশ্বরী, এস এস । সর্বাবরণসংযুক্তা 
ভক্তিস্ুলভ। ওগো দেবেশী, যতক্ষণ তোমার পুজা করব ততক্ষণ এখানে 

সৃস্থির হয়ে থাক । ৭০-৭১ 
 মন্ত্রেণীনেন চাবাহা যজেদ্েবীমনন্যধীঃ৭ | 

ধ্যাত্ব! মুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ” গন্ধপুষ্পাক্ষতাঁদিভিঃ | ৭২ ॥ 

এই মন্ত্রে ৭১-৭২ শ্লোকে বিবৃত ) আবাহন করে, অনন্যধী হয়ে ধ্যান করে, 

মুদ্রা প্রদর্শন করে, গন্ধপুষ্প অক্ষতের দ্বারা দেবীর পুজ। করতে হবে। ৭২ 
চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিগুণিস্যা*শরীরিণঃ | 

সাধকানাং হিতার্থায় ৰল্গোণো রূপকল্পনা ॥ ৭৩ " 
সাধকদের হিতের জন্য চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিগুণ, অশরীরী ব্রন্মের 

রূপকল্পনা । 

লিঙ্গ১-স্থপ্ডিলবহন্ম্ৰৃসূর্প১১কুভ্যপটেমু চ১২। 
মগ্ডলে ফলকে মুদ্ধি হৃদি বা দশ কীতিতাঁঃ১৩ ॥ ৭5 ॥ 

১ তাবিগ, _উ, এবং রগ, পুজয়ে। ২ এ পরমঃ শিবঃ। ৩ রগ, মহাশিবশ্চ | 

৪ তা বি গ”_উ, এবং রগ,শিবঃ। ৫ এ, পরিবারসমন্থিতে। ৬ এ, পুজসরিস্তামি | 
৭. তা বি গ”_ক, দেবীঞ্চ পৃজয়েৎ সৃধীঃ ঃ &,খ, যজেদ্িদ্যা মনন্যধীঃ | 

৮ এ,» এবং র গ.্ধুত পাঠ? তা বি গণ প্রদর্শ]ার্চেখ। 

৯ তা বিগ,_ঙ, এবং র গ, নিগুণিস্ত । ১০ এ ৬, কৃণ্ড। 
১১ রগ, কৃগুহত্িলয়োর্মধ্যে শৃর্প | ১২ এ» বাঃ তা বি গ”_খ, গ* ঘ, অর্চা কুগুপটেমু চ। 
১৩ তা! বি গ”_ঙ, এবং রগ হৃদয়েষু প্রকীতিতাঃ | 



১৫৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

এবু স্থানেধু দেবেশি যজন্তি পরমাং শিবাম্১ । 

অরূপাং বূপিণীং২ কৃত্বা কর্মকাগ্ডরতা নরাঃ 1 ৭৫ ॥ 

লিঙ্গ, স্থৃপ্ডিল, বহি, অন্থু, সৃপঠ কুড্য ( দেয়াল ), পট, মণ্ডল, ফলক, মৃদ্গা, 

অথবা হৃদয় এই দশটি পুজান্থান বলে প্রখ্যাত। দেবেশী, কর্মকাগুনিরত 
ব্যক্তিরা অরূপ পরমশিবাকে রূপধারিণী কল্পনা করে এইসব স্থানে পুজা 
করে । ৭৫ 

গবাং সর্বাহ্গজং ক্ষীরং ভ্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা৩। 
তথা সর্বগতো1« দেবঃ প্রতিমাদিয়ু রাজতে ॥ ৭৬ ॥ 

গাভীর সর্বাঙ্ষে দুধ থাকলেও তা যেমন স্তনমুখে ক্ষরিত হয় তেমনি দেবতা 
সবগত হলেও প্রতিমাদিতে দীপ্তি পান । ৭৬ 

আভিরপ্যাচ্চ* বিম্বস্য ৬পুজায়াশ্চ বিশেষতঃ । 

সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ সন্নিধৌ* দেবতা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥ 

মৃতির সৌন্দর্যে, পুজার বিশেষত্বে এবং সাধকেব বিশ্বাসে দেবতা সন্গিধিস্থ 
হন । ৭৭ 

গবাং সপিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্” | 

১স্বকম্মনরচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষয়েং১* ॥ ৭৮. 
গাভীর শরীরস্থ সপি (দুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত ) তার অঞঙ্গপুষ্টি করেন! । 

কিন্ত কোন ব্যক্তি নিজের কর্মের দ্বার! (দৃপ্ধদোহন ইত্যাদি ক্রমে ) তা তৈরি 

করে গাভীকে যদি খেতে দেয় তা হলে তা তার অঙ্গপুষ্টি করবে । ৭৮ 
এবং সর্শশরীরস্থা৷ সপিবৎ পরমেশ্বরী১১। 

বিনা চোপাসনাং১২ দেবি ন দদাতি ফলং হণাম্ ॥ ৭৯ 

দেবী, এইপ্রকারে পরমেশ্বরী সপির মতো সর্বশরীরস্থা' হলেও উপাসন। 

বিনা মানুষকে ফল দান করেন না। ৭৯ 

১ তাবিগ, খঃঙ, এবং রগ, পরমং শিবত। 

২ এ, অরূপং বূপিণং কৃত্বা। ৩ তা বি গ”_উ, এবং র গন ভ্রাবয়েতন্ুখে যথা। 

৪ এ, সবাঙজগে।। ৫ এ, আভিরপ্যাশ্চ। 

৬ তা বিগ, _ক,খ, বিশ্বস্ত । ৭ এ,” _ক, সবিধৌ $ &ঁ,_উ, এবং রগ, সাত্বিকা । 
৮ তা! বি গ” খন দ্রব্যং শক্তিঃ শরীরস্থা! ন করোত্যাত্মপোষণম্ । | 

৯ তা বি গ»” উ, এবং র গ,তে এর আগে স্বকর্মরচিতং দত্তমহন্তামেব পোষণং এই 
শ্লোকার্ধটি দৃষ্ট হয়। 

১০ এ, স্ৃকর্মণাচিতং দত্তং পুনস্ভামেব পোষয়েৎ।তা৷ বি গ»_ঙ, এবং রগ, পুনস্তামেব 
পোষয়েখ। ১১ রগ, এবং সবশরীরস্থমাত্মনঃ পরমেশ্বরি | 

১২ তাবি গ,_উ, এবং রগ, বিনা চ সময়ং। 



এ ষষ্ঠ উল্লাসঃ ১৫৭ 

সকলীকৃত্য ততপ্রাণান্ সমুদ্দীপ্যেন্দ্রিয়াণি ৮১৯ | 
প্রতিষ্ঠাপ্যার্চয়েদ্দেবি চান্তথা২ নিম্ষলং ভবে ॥ ৮০ ॥ 

সকলীকৃত্য-_সকলীকরণ করে। সকলীকরণ পুজার অক্ক্রিয়া বিশেষ । 

যথাবিহিত মন্ত্র পড়ে এটি করতে হয়। (দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 
১ম সং, পুঃ ৮৩০ )। 

দেবী, দেবতার সকলীকরণ করে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূৃহের উদ্দীপন করে 

প্রতিষ্তী করতে হবে। তারপর করতে হবে পুজা । নৈলে, সে-পুজা ব্যর্থ 

হবে । ৮০ 

মন্কুহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ৩। 

ন তৎসাধয়তেন সবং হীনমক্ষং পদং তথা।৫ ॥ ৮১ ॥ 

যা! মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, বিধিহীন সে-সব অঙ্গহীন, পদহীন (মন্ত্রের বা স্তরের 

কোনো পদ ) পুজা! সিদ্দিপ্রদ হয় না। ৮১ 

নিয়মাঁদতিরেকেণঙ যদ্ যদ কমন করোতি যঃ৭। 

ন কিঞ্চিদপ্যস্য ফলং সিধ'তি ক্রমদোষতঃ ॥ ৮২ ॥ 

যেব্যক্তি যে যে কমে নিয়মের বাড়াবাড়ি করে ক্রমদোষের জন্য তাঁর সে- 

কর্মের কিঞ্চিং ফললাভও হয় না। ৮২ 

ন্যুনতাতিরিক্তকপ্নীণি ন ফলন্তি কদাচন। 

যথাবিধি কৃতানীহ৮ সংকমাণি ফলন্তি হি ॥ ৮৩ ॥ 

যাতে নিয়মের বাড়াবাড়ি থাকে কিংবা ঘাটতি সে রকম কর্ম কখনো সফল 
হয় না। এক্ষেত্রে যথাবিধি কৃত সংকর্মই সফল হয় । ৮৩ 

তদ্দিধান১কৃতং কর্ম জপহোমা্চনাদিষু । 

দেবতা প্রীতিদং১* ভূয়াদৃভূক্তিমুক্তিফলপ্রদম্১১ ॥ ৮৪ || 

জপ-হোম-অর্চনাদি কম সেই সেই বিধানানুসারে করা হলে তা দেবতার 

প্রীতিপ্রদ হয় এবং ভ্ুক্তিমুক্তি ফল প্রদান করে । ৮৪ 
দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ১২ মন্ত্রব্যাপ্তিমজানতাম্। 

কৃতা্নাদিকং সবং১৩ ব্যর্থং ভবতি শাস্তবি ॥ ৮৫ ॥ 

১. তা বি গ,_খ,ও, এবং র গ, তদীয়ানীন্দ্রিয়াণি চ। ২ তা বি গ,- গ, ঘ, দেবীমন্যথ!। 

৩ তা৷ বি গ”_উ,» এবং র গণ ক্রিয়ামুক্তিফলপ্রদং | 
৪ এ, খ,-ধুত ; পাঠ; এ, _গ, ঘ, ঈশঃ সাধয়তে ; তা বি গ, এবং র গ, ক্ষময়] সাধায়ে। 

৫ তাবিগ, ঙ, এবং র গ, হীনমঙ্গপদং বদেং। ৬ তা বিগ” ক, নিয়মাদবিবেকেন। 

৭ এ _ঙ, এবং র গ, ক্রমশেষতঃ। ৮ এ, যথা! করফলাদীনি। 

৯ তাবিগ, তদ্িধানং। ১০ এ, প্রীতিদ] ৷ ১১ এ, কলপ্রদ]। 

১২ তা বি গ,-ঙ, এবং র গ*-্ধূত পাঠ) তা বি গ, দেবস্থ মন্ত্ররপস্ত । ১৩ &,--ক, মন্ত্ং | 



১৫৮ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

ওগো শাস্তবী, যন্ত্রদূপ দেবতাকে এবং মন্ত্রব্যাপ্তি অবগত না হয়ে পুজাদি 

করলে সে-সব ব্যর্থ হয় । ৮৫ 

যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং দেবত] মন্ত্রররপিণী । 

মন্ত্রে সা১ পুজিতা দেবি সহসৈব প্রসীদতি || ৮৬ ॥। 

দেবী, যন্ত্র মন্ত্রময় । দেবতা মন্ত্রদূপী। যন্ত্রে পূজিত হলে দেবতা সহসাই 

প্রসন্ন হন | ৮৬ 
কামক্রোধাদিদোষোথং সবদৃহখনিয়ন্ত্রণাৎ । 

যন্ত্রমিত্যাুরেতন্মিন্ দেন প্রীণাতি পৃজিতঃ।। ৮৭ ॥। 

কামক্রোধাদিজনিত সর্বহৃঃখ নিয়ন্ত্রণ করে বলে যন্ত্র বলা হয়। যন্ত্রে পৃজিত 

হলে দেবত প্রীত হন । ৮৭ 

শরীরমিব জীনস্য দীপস্য স্েহবৎ প্রিয়ে । 

সর্বেধামপি দেবানাং তথাত মন্ত্রং প্রতিত্ঠিতম্ ॥ ৮৮ ॥ 
প্রিয়ে, জীবের যেমন শরীর, প্রদীপের যেমন স্নেহপদণর্থ (তৈলাদি ) তেমনি 

সব দেবতার যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ৷ ৮৮ 

তন্মাদ্ যন্ত্রংঃ লিখিত্বা বা ধ্যাত্া সাকৃতিকং* শিবমৃ। 

জ্ঞাত গুরুমুখাৎ সর্বং পৃজয়েদিধিন] প্রিয়ে ॥ ৮৯ || 

প্রিয়ে, সেইজন্য, যন্ত্র অঙ্কন করে অথব1 তার কল্যাণকর রূপের ধ্যাঁন করে 

এবং এই সমস্ত সব গুরুমুখে অবগত হয়ে যথাবিধি পুজা করতে হবে । ৮৯ 

একপাঠে পৃথক্ পৃজাৎ বিনা যন্ত্রং করোতি যঃ। 

অঙ্গাঙ্গিত্বং পরিত্যজ্যত দেবতাশাঁপমাপ্রুয়াৎ ॥ ৯০ ॥ 

যে একই পীঠে যন্ত্র ছাঁড়! এবং আরাধ্য দেবতার অঙ্গাঙ্গিত্ পরিত্যাগ করে 

পৃথক্ পুজা (অন্য দেবতার পুজা) করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে । ৯০ 

একপীঠে কুলেশানি সবে স্বথে যন্ত্রে" পৃথক্ পুথকৃ। 

যজেদাবরণোপেতা দেবতাস্তদ্বিধানত2ঃ৮ ॥ ৯১ ॥ 

কুলেশানী, একই পীঠে আবরণদেবতাসমন্বিত দেবতাদের তাদের নিজ 

নিজ যন্ত্রে যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ পুজা করতে হয় । ৯১ 

১ এ,_ ঙ, এবং র গ, মন্ত্রবৎ | ২ এ, দোষস্য। ৩ এ, যথা। 

৪ তা বি গ,--ক, মন্ত্রং। 

৫ এ, খ,-ধত পাঠ ; তা বিগ, এবং র গ* পুজয়েৎ পরমং ঃ তা বি গ, সাবৃতিকং। 

৬ তা বি গ”-ঙ, এবং র গ, অঙ্গহানিমপি ত্য] । 

৭ এ,_খঃছত্রে। ৮ এক, গ, ঘ, যজেদাবরণোৌপেতাং তাং দেবীং তৎরিধানতঃ | 



ষষ্ঠ উল্লাসঃ ১৫৯ 

আবাহ দেবতামেকাং পৃজয়ে১দন্যদেবতাম্। 

উভাভ্যাং লভতে শাপং মন্ত্রী২চঞ্চলমানসঃ ॥ ৯২ ॥ 

যে চঞ্চলমতি সাধক এক দেবতার আবাহন করে অন্য দেবতার পুজা করে 

সে উভয় দেবতার দ্বারা অভিশপ্ত হয় । ৯২ 

ইত্যাদি লক্ষণং জ্ঞাত্বা৷ গুরুতঃ শাস্ত্রতঃ প্রিয়েও। 

বিধিনাভ্যর্চয়েংঃ সম্যগৃদেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ৯৩ ॥ 

প্রিয়ে, গুরুর কাছ থেকে এবং শাস্ত্র থেকে এই সমস্ত লক্ষণ অবগত হয়ে 

যথাবিধি সম/কৃ অন করলে দেবতা সুপ্রসন্ন হন। ৯৩ 

ষোঁড়শৈরীপচাবৈস্ত সাক্ষং সাবরণং শিবম্* । 

পুজষেন্মলমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৯৪ ॥ 

মূলমন্ত্র ও গন্ধপুস্প-অক্ষতাদি দ্বারা ষোঁড়শোপচারে অঙ্গদেবতা ও 

আবরণদেধত1! সহ শিবের (অর্থাৎ আরাধ্য দেবতার, এখানে শিব 

উপলক্ষণমাত্র ) পুজা করতে হবে । ৯৪ 

মহাযোড়োদিতাশেষপরিবারংশ্চ শীস্তবি। 

প্রণবাদিনমোহন্তেন তত্তন্নায। সমচয়েং৬ ॥ ৯৫ ॥ 

শাভতবী, মহাষোঢাভিব্যক্ত অশেষপরিবার-দেবতাদের প্রথমে গু তারপর 

তং নাম এবং শেষে নমঃ বলে অর্চনা করবে । ৯৫ 

আগমোক্তেন মার্গেণ তর্পয়েদলিবিন্দভি! 

অঙ্ৃষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ নখে নিঃসৃতমুদ্ধত$৮ । 
স্থপাত্রম্পন্দনিস্যন্দ৯ বিধিব কুলনায়িকে ॥ ৯৬ ॥ 

ওগে। কুলনায়িকা, আগমোক্তবিধানে সুরাবিন্দ্র ধারা তর্পণ ব'রতে হবে। 

স্রপাত্র ধ্াকিয়ে তা থেকে সুরাবিন্দ্ব নখে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্থৃ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা 
উর্ধ্বে নিক্ষেপ করতে হবে । ৯৬ 

সকৃত্তর্পণং উৎসৃজ্য জপ্ত। মুলঞ্চ পাদকাম্। 

অন্তঃশক্তিং সমুখ্থায়১* তপ্পয়েদ্বীরদেবতাঃ১১ ॥ ৯৭ ॥ 

রগ, অর্চয়ে। ২ ছাবিগ,-ঙ এবং রগ, মন্ত্র। 

৩ তা বিগ,_খ, সত । ৪ এ,-উ, এবং রগ, বিপানেন 6যেৎ। 

৫ এ প্রিয়ে। ৬ তা বিগ, উ, এবং রগ, ততদাম্বায়মচ্য়েৎ| 

৭ এঁ,_ক, গ, ঘ, তর্পয়েদ্দেবিবিন্দুভিঃ ; র গ, ৰিন্দুনা। 
৮ ত| বি গ,_ক,গ, ঘ, শনৈনিঃশব-দমুক্তিদং । এ,_খ, নখে নিঃশৰদমুদ্রিতম্। 
৯ এ&,-_-ক. গ, ঘ, অপাত্রস্ন্দনম্পন্দং ; &,__খ, অপাত্রস্থদমহীন্দে। 
১০ এ, ক, ঙ, এবং রশ, অস্তঃশক্তিমনুম্মত্য । 

১১. এ, _ঙ, এবং র গ৮ধূত পাঠঃ তা! বি গ, তর্পয়েন্দেহদেবত। । 



১৬০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

একবার পুর্বোক্ত প্রকারে তর্পণ এবং মূলমন্ত্র ও পাছুকামন্ত্র জপ করে 
অস্তঃশক্তিকে উ্িত করে বীরারাধ্য দেবতাদের পূজা! করতে হবে । ৯৭ 

অঙ্ৃষ্ঠো ভৈরবে দেবে। অনামা১ চণ্ডিক! প্রিয়ে । 
অনামা-স্কৃষ্ঠযোগেন তর্পয়ে কুলসম্ততিম্ত ॥ ৯৮ ॥ 

প্রিয়ে, অন্ুষ্ঠ ভৈরব-দেব, অনামিকা চণ্তিকা। অস্ধুষ্ঠ ও অনামিক দ্বার 
কুলসম্ততির তর্পণ করতে হবে । ৯৮ 

অন্ধুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ বশ্যকর্মনি তর্পয়েৎ | 
তর্জন্ন্থুষ্ঠযোগেন তর্পয়েদভিচাঁরকে 
কনিষ্ঠাঙ্গঠযোগেন স্তনে তর্পয়েৎ পরিয়ে ॥ ৯৯।। 

প্রিয়ে, বশীকরণকর্ে অঙ্ৃষ্ভ ও অনামিক। দ্বারা, অভিচারকর্মে তর্জনী ও 

অন্ৃষ্ঠ দ্বারা এবং স্তস্তনকর্মে কনিষ্ঠ ও অস্ধুষ্ঠের দ্বারা তর্পণ করতে হবে । ৯৯ 
এবং সন্তপ্প্য দেবেশি কুলদ্রব্যের্যথাবিধি | 

দেবতাপুরতো দেবি গুরুপঙক্তিশ্চ পৃজয়েৎঃ | 
পর্ক্তি €ত্রয়ক্রমেনাথ জ্ঞাত্বা সম্যগনন্যধীঃ || ১০০ | 

দেবেশী, এইভাবে যথাবিধি কুলদ্রব্যের দ্বারা তর্পণ করে এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান 
সম্যক অবগত হয়ে অনন্থধী সাধক দেবতার সামনে পঙ্ক্তিত্রয়ক্রমে 

গুরুপডিক্তির পুজা করবে । ১০০ 

করাভ্যাং চিন্বুত্রাৎ সমধূনব ৬কপালঞ্ দধতীম্ 
দ্রুতস্থর্ণ প্রখ্যামরুণ কুসুমালেপবসনাম্ । 
কৃপাপূর্ণাপাঙ্গীমরুণ নয়নামমৰরজটা- 

মুপেতাং সিদ্ধৌ ঘৈর্ষজতু” গুরুপঙ্ক্তিং কৃতমতিঃ৯ ॥ ১০১ ॥ 

আলোচ্যমান শ্লোকে গুরুপঙ্ক্তির ধ্যাঁন নিপ্পিষ্ট হয়েছে । করে দগ্িতচিং- 

মুদ্রা ও মধুপূর্ণ ্ব-কপাল, দ্রবীভূতম্র্ণবর্ণা, অরুণকুসুমালেপবসনা, কৃপাপুর্ণ- 

অপাঙ্গদৃষ্টিযুক্তা, অরুণনয়না, অন্বরজট1, সিদ্ধোঘদের দ্বারা উপেতা, গুরু- 
পঙ্তির পূজা করুক কৃতমতি সাধক । ১০৯ 

তা বি গ,-ধৃত পাঠ? তা বি গ, মধ্যম] । ২ &,-ধত পাঠ 2৬, মধামা। 

র গ, ততৎ কুলজসম্ভতিং। 

তা বি গ,_খ, সমর্চয়েৎ ) এঁ,_-উ, এবং র গ, তর্গয়ে | ৫ এ,_ক, খ, শক্তি । 
এঁ,_উ, এবং র গণ হৃশ্তাভ্যাং তেবনুমুদ্রাং ধনুরপি । 

এ, ক, ঘ, চর্বরকচাং ) এঁ, গ, চৰবকবচাং। 
এ-ও, এবং র গ, যজত। 
এ, ক,ধূত পাঠ $ তা! বি গ, এবং র গ, ক্রমগতিম্। 

€$ 
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ষষ্ঠ উল্লাঁসঃ ১৬১. 

এবং সম্পৃজ্য ধৃপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ। 
আমবং পিশিতোপেতং ভক্ষ্যাঁণি বিবিধানি চ। 

কদল্যাদি ফলান্যেব তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েং ॥ ১০২ ॥ 

এইভাবে পুজা করে ধূপ, দীপ নৈবেদ্য মাংসসহ মদ্য, বিবিধ ভক্ষযদ্রব্য,. 

কদলী ইত্যাদি ফল এবং তান্বুল সমর্পণ করতে হবে । ১০২ 

ইতি তে কথিতং দেবি কুলাচারস্য লক্ষণম্ । 

কুলদ্রব্যাদি সংস্কারং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৩ ॥ 
দেবী, এই তোমাকে কুলাচারের লক্ষণ এবং কুলদ্রব্যাদির সংস্কার সম্বন্ধে 

বললাম । আর কি শুনতে চাও । ১০৩ 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নিবাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোতমে 

সপাদলক্ষগ্রন্থে দ্রবাসংস্কার-বিধানকথনং নাম যষ্ঠ উল্লাস ॥ ৬।। 
সপাদলক্ষশ্লোকসমন্ষিত সরব্াগমোত্তমোত্তম 'নিবাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য 

শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের ষষ্ঠখস্ডান্তর্ভক্ত উধ্বণম্নায়তন্ত্রে দ্রব্যসংস্কারবিধানকথন নামক - 
ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত । ৬ 



সপ্তম ডল্লাস 

শ্রীদেব্যুবাচ। 

কুলেশ বটুকাদীনাং ৰলিঞ শক্তিলক্ষণমূ১ । 

তদ্দ ব্যস্যৈব২ স্বীকারং বদ মে করুণানিধে ॥১॥ 

শ্রীদেবী বললেন--করুণানিধি হে কুলেশ, বট্ুকাদির বলি, শক্তিলক্ষণ এবং 

'বলিদ্রব্যের পরিগ্রহের বিষয় আমাকে বল। ১ 

ঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি | 

তস্য এবণমাত্রেণ তন্ুজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ২ ॥ 

দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে ত বলহি, শোন । এটি শোনামাত্র 

তন্ুজ্ঞান প্রকাশিত হবে । ২ 

যাবলে। বটুকে দদ্যাত্তাবন্ৈব কুলেশসরি | 

তুপ্যন্তি দেবতাঃ সবাঃ স্মরণাদ যজনাদপি ॥ ৩ ॥ 

কুলেশ্বরী, যে পধন্ত না আমাদের বটুককে বলি প্রদান কর! হয় সে পযন্ত 
কি স্মরণ কি পুজা দ্বারা দেবতারা তৃপ্ত হন না । ৩ 

বটুকাদীন্ যজেতম্মাদ্ গন্ধপুষ্পাসবামিষৈ2১ | 

তত্তন্মন্ত্রবিধানেন দেবত। প্রীতিমাপ্রুয়াৎ ॥ 8 ॥ 

সেই জন্য গন্ধ-পুষ্প-আসব এবং আমিষ দ্রব্যের দ্বারা! যথানিদিষ্ট মন্ত্র 

বিধানানুসারে বট্ুকাদির পুজ। করতে হবে । 

যংকিঞ্চিদ্দ ব্যসংঘাতং পুজার্থং ভোগহেতুনা । 

আনীতং দীয়তে ভক্ত্যা ক্ষেত্রপেভ্যঠ৫ কুলেশ্বরি ॥ & ॥ 

কুলেশ্বরী, পৃজার্থ ভোগের জন্য দ্রব্যসন্তার যা কিছু আনীত হয় ত৷ ভক্তি- 

সহ কারে ক্ষেত্রপাঁলদের প্রদান করতে হবে । ৫ 

বটুকমন্ত্রান্ বক্ষ্যামি শৃথুষ কূলনায়িকে । 
যৈঃ সমচিতমাত্রেণ সর্বে নশ্যন্ত্যপদ্রবাঁঃ ॥ ৬ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, বট্রকমন্ত্র পব বলছি, শোন । এই সব মন্ত্রের দ্বার] অর্চনা 

করামাত্র সমস্ত উপদ্রব দূর হয় । ৬ 

১ তাবি গ,-গ,ঘ) শক্তিলক্ষণা। ২ এ, তত্বত্রয়স্য। 

৩ তা বি গ»_খ, স্মরণমাত্রেণ। ৪ ইক, ক্ষতামিষৈঠ | 

এ, উ, এবং র গ,ক্ষেত্রেভাশ। 
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তারত্রয়ং ততো! দেবীপুত্রেতি বটুকেতি চ। 

নাথেতি১ কপিলজটাভারভাম্বর২পিঙ্গল ॥ ৭ ॥ 

ত্রিনেত্রেতি পদং পশ্চাজ্জালামুখপদং ততঃ। 
ইমাং পুজাং ৰলিং গৃহুদ্বয়ং পাবকবল্লভা। 

উক্তে। বট্রকমন্ত্রোহয়ং (ছি ) চত্বারিংশভিরক্ষরৈঃ৩ ॥ ৮ ॥ 

আলোচ্য শ্লোকছটিতে বিধৃত মন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা বেয়ালিশ । রসিকমোহন- 

গৃহীত পাঠ “ত্বারিংশপ্তিরক্ষরৈ বা তারানাথ বিদ্যারত্রগৃহীত পাঠ “5তুশ্চত্বারিং- 
শদক্ষরেঠ কোনোটাই খাপ খাচ্ছে না। 

হ্রীঁ তারপর দেবীপুত্র বটুক নাথ কপিলজটাভরভাম্বর পিঙ্গলত্রিনেজপদ 
যোগ করে স্বালামুখ-পদ যোগ করতে হবে। তারপর এই পুজা বলি গ্রহণ 

কর গ্রহণ কর, স্বাহা বলতে হবে । চল্লিশ (বেয়ালিশ ) অক্ষরে এই বইকশন্ত্র 

কথিত হল । | মন্ত্র-ত্রীঁ দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাভারভা স্বর পিক্চল- 

ত্রিনেত্র ভ্বালামূখ ইমাং পূজাং ৰপিং গৃহ গৃহ স্বাহা । | ৭-৮ 

বলিনানেন সন্তষ্টে। বটুকঃ সবসিদ্ধিদ2 | 

শান্তিং করোতু মে নিত্যং ভূতবেতাঁলসেবিতঃ ॥ ৯ || 

এই বলি দ্বারা .সন্তষ্ট ভূতবেতালসেবিত বুক আমায় সর্বসিদ্ধি প্রদান 

করুন, নিত্য আমার শান্তি বিধান করুন । ৯ 

তারত্রয়ং ততঃ সর্বযোগিনীভ্যঃ পদং বদেৎ । 
তংপশ্চাৎ স্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতাধিবন্তি* চ ॥ ১০ ॥ 

পদং তাভ্যো« ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ পদং বদেৎ। 

ত্রিলোক্যেতি পদং৬ চৈব বাসিনীভ্য ইমাঁং বদেং | ১১।। 

পুজাং বলিং গৃহুযুগ্মং দ্বাহান্তো যোগিনীমন্ঃ | 

কথিতোইয়ং মহেশানি মন্ত্র" পঞ্চাদশাক্ষর$৮ 

(পঞ্চাশদক্ষরঃ) ॥ ১২ ॥ 

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে বিধৃত মন্ত্রের অক্ষর সংখ্যা পঞ্চাশ । কাজেই 

“পর্ণাদশাক্ষর* ভুল পাঠ। অনুমান হয়, এখানে লিপিকরপ্রমাদদ বা মুদ্রাকর- 
প্রমাদ ঘটেছে । পঞ্চাশদক্ষরঃ লিখতে গিয়ে পঞ্চাদশাক্ষর লিখে বসেছেন । 

১ রগ, নাথশ্চ। ২ এ, ভাসুর ॥, 

৩ ্র,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, চতুশ্চবারিংশদক্ষরৈঃ | ৪ র গ:সবভূতাখিপায় চ.। 
৫ তা বি গ,-উ. এবং রগ, ততো। ৬ এ, ত্রেলোক্যবিপদং | 

৭ তাবিগ,_ক, এক। ৮ রগ, পঞ্চদশাক্ষরঃ | 
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হ্রী' তারপর সর্যোগিনীভ্যঃ পদ বলতে হবে। তারপর সর্বভৃতেভ্যঃ 

সর্বভৃতাধিবন্তিতাভ্যঃ ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ ত্রেলোক্যবাঁসিনীভ্যঃ এই সব 

পদের পর এই পুজা বলি গৃহ্ন গৃহ অর্থাৎ গ্রহণ কর, গ্রহণ কর স্বাহা বলতে হবে । 

এটি যোগিনী মন্ত্র । মহেশানী, পঞ্চাশ অক্ষরের এই মন্ত্রটি বলা হল । [মন্ত্র-_ 

হী” সবযোগিনীভ্যঃ সবভূতেভ্যঃ সবভূতাধিবর্তিতাভ্যঃ ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ 

ব্রিলাক্যবাঁসিনীভ্যঃ নমঃ । ইমাং পুজাং বলিং গৃহ্ন গৃহ স্বাহা | ] ১০-১২ 
| , যা কাচিদ্ যোগিনী রৌদ্রা সৌম্যা ঘোরতর পরা১। 

খেচরী ভূচরী বেদামচরী প্রীতাস্ত মে সদা ॥ ১৩॥ 

রৌদ্রা সৌম্য! ঘোরতরা পরা খেচরা ভূচরী ব্যোঁমচরী যে-যোগিনীই হোন 
না কেন আমার প্রতি সদ। সন্তষ্ট থাকুন । ১৩ 

'তারত্রয়ং বদেৎ সর্বভূতেভ্যঃ সর্ব এব হি। 

পশ্চাদ্ ভূতপতিভ্যে। হদ্যুক্তঃ২ সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ১৪ ॥ 

হ্রী” তারপর সর্বভৃতেভ)ঃ সর্ভভৃতপতিভ্যঃ নমঃ বলতে হবে । এটি সপ্ত- 

দশাক্ষর মন্ত্র। [মন্ত্রত্রী সর্বভূতেভ্যঃ সর্বএবভূঁতপতিভ্যঃ নমঃ ] | ১৪ 

ভূতা৷ যে বিবিধাকার] দিব্যা ভৌমাত্তরিক্ষগাঠ। 
পাতালসংস্থা যে কেচিচ্ছিবে যে চ নঃ ভাবিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 

ঞ্বাদ্যাঃৎ সত্যসন্ধাশ্চ ইন্দ্রাদ্যাঃ স্বব্যবস্থিতাঁঃ৬ | 

তৃপ্যস্ত প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহুত্তিমং ৰলিম্ ॥ ১৬ ॥ 

ওগে। শিবা, নানা আকারের প্রাণী-দিব্য, ভৌম, অন্তরিক্ষগামী, যারা 

পাতলস্থ, যাদের কথা ভাব! হয় নি, ঞ্ুবাদি সত্যসন্ধগণ, ইন্দ্রাদি স্বর্গাধিষ্ঠিতগণ 
সন্তষ্ট মনে এই বলি গ্রহণ করুন এবং তৃপ্ত হোন। ১৫-১৬ 

তারত্রয়ং বদ্দেহি' মুগ্মং দেবীপদং বদেং। 

পুত্রায় বটুকনাথায় পশ্চাদ্চ্ছিষ্টহারিণে ॥ 
সধবিদ্বান্ পদং পশ্চাৎ নাশয়দ্বিতয়ং তথা ॥ ১৭ ॥ 

তা বি গ» _-উ, এবং র গ, সৌম্যতরা যদদি। 
এ, হ"ফট্ট। তাবিগ,_খনডস্বাহোক্ঃ। 

তা বিঃগ,-খ, উ, এবং র গ, দিক্ষু। 

এ-৬,ধত পাঠ? র গ,চ্ছিব যে চন; তা বিগ, কেচিচ্ছিযোগেন। 

তা বি গ,_ও*্৮-এবং র গ, ৰনজ্যাদ্যাঃ | 

ত1 বিগ, ঙ, এবং র গ, ভূত্যাঃ শক্ত'াপ ৰ্ংহিতাঃ। 

এঁ, ততো! দেবি। 
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গৃহ্যুগ্মং রুরুপদং ক্ষেত্রপালপদং ততঃ । 

সর্বোপচারসহিতামিমাং পুজাঁং ৰলিং বদেৎ। 

গৃহ গৃহ দ্বিঠান্তোহয়ং ক্ষেত্রপালমনুঃ প্রিয়ে১ ॥ ১৮ ॥ 

চতুঃষক্ট্যক্ষরৈঃ প্রোক্তঃ স্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ। 

যোহস্মিন্ ক্ষেত্রে নিবাঁসী চ ক্ষেত্রপালস্য কিন্কার2। 

প্রীতোহয়ং ৰলিদানেন সর্বরক্ষাং করোতু মে ॥ ১৯ ॥ 

হী* তারপরে দুবার এহি-পদ, দেবীপুত্রায় বটুকনাথায় বলে উচ্ছিষ্টহারিণে 
পদটি বলতে হবে । এরপর সব্ববিদ্বান্ পদটি বলে দুবার নাশায় বলতে হবে। 

এরপর গৃহ পদটি দুবার বলে রুরুক্ষেত্রপাঁল সর্বোপচারসহিতাং ইমাং পুজ্াং 

ৰলিং তারপর ছৃবার গ্ৃহ্ব পদ এবং শেষে স্বাহা বলতে হবে । প্রিয়ে, এটি ক্ষেত্র- 

পাল মন্ত্র। চৌধষট্রি অক্ষরের এই মন্ত্রকে সর্বসিদ্ধি প্রদ বলা হয়। যিনি এই 

ক্ষেত্রে বাসকারী এবং ক্ষেত্রপালের কিস্কর তিনি বলিদানে প্রীত হয়ে আমার 

সবরক্ষা করুন। [ক্ষেত্রপালমন্ত্রব_হ্রী' এহি এহি দেবীপুত্রীয় বটুকনাথায় 

উচ্ছিষ্টহারিণে নমঃ। সর্ববিদ্বান্ নাশয় নাশয় গৃহ গৃহ রুরুক্ষেত্রপাল সর্বো- 

পচারসহিতামিমাং পূজাং ৰলিং গৃহ গৃহু স্বাহা ] ১৭-১৯ 

তারত্রয়ং বদেত্তারং শ্রীপ্রাসাদপরামনৃহ ॥ 

হা” ত্রী* হুঞ্চ যুগঞ্চাদে৷ ভৈরবাধিষ্টিতায় চ ॥ ২০॥ 
অক্ষোভ্যাঁনন্দতঃ২ পশ্চাদ্হদয়াভীষ্টদঃ৩ পরম । 

সিদ্ধার্থপদমাভাষ্য পশ্চাদবতরদ্বয়ম্ ॥ ২১ ॥ 

ক্ষেত্রপাঁলপদং* মহাশান্ত'পদং ততঃ। 

মাতৃপুত্রপদং পশ্চাৎ কুলপুত্রপদং তথা ॥ ২২ ॥ 

সিদ্ধিপুত্রপদং চাস্মিন্ স্বানাধিপপদং ততঃ। 

গ্রামাধিপতয়েহস্মিন্ স্যাদ্দেশাধিপতয়ে ততঠ৬ ॥ ২৩ ॥ 

বদেছটুকনাঁথেতি দেবীপুত্রপদং ততঃ । 

মেঘনাদপদং পশ্চাং প্রচর্তোগ্রপদং বদেং ॥২৪॥ 

কপালীতিপদং পশ্ণভীষণেতি পদং বদেং। 

স্যাৎ সর্ববিদ্বাধিপতয়ে ইমাঁং পুজাং ৰলিং বদেং ॥ ২৫ ॥ 
সপ পপ শী শর আর" পপ ও» পা আস সসস্ ০০ স আস আশ জদ ও 

১ এ, ভৈরবাধিঠিভায় চ। 

২ তাবি গ”_ক, অক্ষোভ্যাস্তং ততঃ ঃ এ,_ঙ, এবং র গ, আক্ষোভ্যবন্দিতঃ। 
৩ এ, ধিষ্ঠিতং | ৪. এ, দ্বয়ং। ৭ এক্ষেত্র। 
»৬ এ, অন্িন্ গ্রামাধিপতয়েহম্সিন দেশাধিপতয়ে ততই । 
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গৃহ গৃহ কুরুদন্দ্রং মম দৃরয়যুগ্রকম্ | 

জ্বলযুক্প্রজ্বলমুগং১ সববিঘ্বীনিতীরয়েং || ২৬ 

নাশয়দিতয়ং ক্ষাং ক্ষীং তৎপশ্চাঁ ক্ষমিতীরয়েং২ । 

ক্ষেত্রপালায় বৌষট্ হু ষষ্ট্যত্তরতশতাক্ষরঃ || ২৭ ॥। 

তারং-ও্ুঁ। স্ত্রীপ্রাসাদপরামনুঃহৌ১ ॥। যুগং-ফট্। 
ক্ষেত্রপাল_ পঞ্চাশ বর্ণে অধিষ্ঠিত ৫০ জন ক্ষেত্রপাল। যথা,_-অজর, 

আপকুস্ত, ইড়ান্বর, ঈন্দ্রমুতি, উক্কাস্য, উল্মাদ, খপুসৃদন, খ্মুক্ত, ৯গ্তকায়, 

ইপাদ, একদংস্ট্রক, এরাবত, ওঘান্ু, ওযধাঁশ, অন্তবাহক, অস্তক বা অর্থবাহ, 

কমল, খরানন, গোম্ুখ, ঘণ্টাল, ঙণম, চন্দ্রধারক, ছটাটোপ, জটাল, ঝঙ্টার, 

এঞমটেশ্বর, টহ্কপানি, ঠাগুবন্ধ, ডামরঃ ঢেঢকর্ণ, ণবীকান্ত ততন্ত্রীজিহ্ব, থাবির, 

দন্তর, ধনদ, নাগকর্ণ, গ্রচণ্ডক, ফেৎকীর, বীরসিদ্ধি, ভ্রুকুটি, মেঘভাস্বুর, যুগান্ত, 

রোৌরব, লন্বোষ্ত, বসন্তক, শুকমৃণ্ড, ষড়ালাস্য, সমন, তুনক এবং ক্ষপান্ত। 
এছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্রপাল আছেন। দ্রঃ প্ররশ্চষার্ণব, ২য় খণ্ড, 

পৃঃ ৪৭৫-৭৬। 

হ্রী' বলে ওঁ হো” হ্রাঁত্রী* হু ফই যোগ করে ভৈরবাধিষ্িতায় অক্ষোভ্যানন্দ 

হৃদয়াভীষ্টদ-পদ বলে সিদ্ধার্থ-পদ বলতে হবে । তারপর দুবার অবতর বলতে 

হবে। এরপর ক্ষেত্রপাল মহাশান্ত মাতৃপুত্র কুলপুত্র সিদ্ধিপুত্র স্থানাঁধিপ 

গ্রামাধিপতয়ে দেশাধিপতরে বলে বটুকনাথ দেবীপুত্র মেঘনাদ প্রচণ্ডোগ্র-পদ 

বলতে হবে । তারপর কপালি ভীষণ সর্ববিদ্বাধিপতয়ে বলতে হবে । এর 

পর এই পুজ। বলি গৃহ গৃহ কুরু কুরু মম দৃরয় দুরয় জ্বল জ্বল প্রস্থল প্রস্বল 

সর্ববিদ্ধান বলতে হবে । তারপর নাশয় ক্ষাঁ ক্ষী ক্ষ* ক্ষেত্রপালায় বৌষট্ 

হু বলতে হবে। ১৬০ অক্ষরের এই মন্ত্র। | মন্ত্র তরী গু হো ত্বা তরী 

হুঁ ফট ভৈরবাধিষ্টিতায় অক্ষোভযানন্দ হদয়াভীষ্টদ সিদ্ধার্থ অবতর অবতর 

ক্ষেত্রপাল মহাশাস্ত মাতৃপুত্র কুলপুত্র সিদ্ধিপুত্র স্বানাধিপ গ্রামাধিপতয়ে 

দেশাধিপতয়ে নমঃ বট্ুকনাথ দেবীপুত্র মেঘনাদ গরচণ্তোগ্র কপালি ভীষণ 
সর্ববিদ্লাধিপতয়ে নমঃ ইমাং পুজা ৰলিং গৃহ্র গৃহ কুরু কুরু মম দুরয় দূরয় ভ্বল 

১ এ, জলযুগ্বং প্রজ্বলযবগ্বং | 
২ তা বিগ” গ, ঘণ্যধত পাঠ; তা বি গণ ক্ষাং ক্ষং পশ্চাদ্ ৰুদ্ধিমিতীরয়ে £ 

তা! বি গ”_ঙ, এবং র গন ক্ষাং ক্ষীং ক্ষং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষম্ততঃ পর্ম্। 

৩ এ, যড়়ত্তর | 



সপ্তম উল্লাস ১৬৭ 

জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্বাবিদ্বান নাশয় নাশয় ক্ষাঁ ক্ষী” ক্ষ ক্ষেত্রপালায় 

বৌষট্ হুশ ।] ২০-২৭ 

তারত্রয়ং বদেং পাশ্চাদমুক ক্ষেত্রপাল চ। 

রাজরাজেশ্বর ইমাং পুজাং ৰলিমতঃ পরম্। 

গৃহ্ুযুগ্মং দ্বি্ান্তোইয়মহ্টাবিংশাক্ষরো মনুঃ ॥। ২৮ ।। 

অঙ্টাবিংশাক্ষরে মন্ঃ__অঙ্টাবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র। এখানে উদ্ধত মন্ত্রটি 

২৬ অক্ষরের । অমুক অর্থ যথানাম। অর্থাং অন্ুকস্থলে উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রপালের 

নাম করতে হবে। নামটি যদি চার অক্ষরের হয় তাহলে মন্ত্রটি ২৮ অক্ষরের 

হুুব। যেমন আপকুস্তক্ষ্ত্রপাল রাজরাজেশ্বর ইত্যাদি ক্রমে মন্ত্রটি ২৮ 

অক্ষরের হবে । আবার ক্ষেত্রপালের নাম যদি পাঁচ অক্ষরের হয়, যেমন 

মেঘভাসুর, তা হলে হবে ২৯ অক্ষরের । 

তরী বলতে হবে । তারপর অমুকক্ষেত্রপাল রাঁজরাজেশ্বর এই পুজা বলি 

গৃহ গৃহ (গ্রহণ কর গ্রহণ কর। স্বাতা বলতে তবে | এটি অষ্টাবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র । 

[মন্ত্র হ্রী” অমুকক্ষেত্রপাল রাঁজরাজেশ্বর ইমাং পুজা বলিং গৃহ গৃহু স্বাহ] |] ২৮ 
অনেন বলিদাঁনেন বট্রবর্গ১ সমন্বিত? | 

রাজরাজেশ্ব:রো দেবে। মে প্রসীদতু সর্বদা ॥ ২৯ ॥ 

এই বলিদানের ছার? বট্রবর্গসমন্িত রাঁজরাজেশ্বর দেব আমার প্রতি সর্বদা 
প্রসন্ন হোঁন্। ২৯ 

পশ্চিমে বটুকং দেবখমুত্তরে যোগিনীবলিস্ । 

পুর্বে ভূতৰলিং দদ্যাৎ ক্ষেত্রপালঞ্চ দক্ষিণে | 

রাজরাজেশ্বরং মধ্যে পুজয়েৎ কুলনায়িকে ॥ ৩০ ॥ 

পশ্চিমে বট্ুকদেববলি, উত্তরে যোগিন'বলি, পুর্বে ভূতবলি এবং দক্ষিণে 

ক্ষেত্রপালবলি দিতে হবে । ওগো কুলনায়িক!, মধ্যস্থলে রাজরাজেশরের পূজা 

করতে হবে । ৩০ 

অঙ্ষ্ঠীনামিকাভ্যাঞ্চ বটুকস্য বলিঃ স্মৃতঃ | 

তর্জনীমধামানামিকা'স্কৃষ্টৈও ধোগিনীৰলিঃ ॥ ৩১ ॥ 

অঙ্লীভিশ্চ সর্বাভিরুক্তো ভূতবলিঃ প্রিয়ে । 

অঙ্গৃষ্ঠতর্জনীভ্যাঞ্চ ক্ষেত্রপালবলির্ভবেত৪ 

অন্ৃষ্ঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ রাজরাঁজেশ্বরস্য চ ॥ ৩২ || 

১ তাবি গ,ক-্বত পাঠ) ৬২ বটুবড্ড ; ভা বিগ, বটুবশ র গ, বট্ুবদ্ধ। 
২ তাঁবি গ,-খ, দেয়ঠ। ৩ এঁ,_-খ, ঘ, গ, তর্জনী মধ্যমান্তুষ্ঠযে'গেন 1 

৪ এ&,__উ, এবং ব গ, ৰবলিং হরেৎ। 



১৬৮ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

অন্থৃষ্ঠ এবং অনামিক1 দ্বারা বটুকৰলি এবং তর্জনী মধ্যমা অনামিকা ও 
অঙ্গষ্ঠের দ্বারা যোগিনীবলি অর্পণ করতে হয়। প্রিয়ে, সমস্ত অন্ধুলি দ্বারা 
ভূতবলি, অন্ৃষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা ক্ষেত্রপাল বলি এবং অন্তৃষ্ঠ ও মধ্যম' দ্বারা 

রাজরাজেশ্বরের বলি অর্পণ করতে হয় ৷ ৩১৩২ 

বট্রকাদীন্ সম্যৈবং কুলদীপান্ প্রদর্শয়েং১। 

ঈষং পললপিফ্টেন কুর্ধাছেদাস্থুলান্বিতাঁন্২ || ৩৩ ॥ 
দীপান্ ডমরুকাকারান্ ত্রিকোণানতিশোভনান্ত । 

কর্ষাজাগ্রাহিণঃ কু্্যান্নব সপ্তাথ পঞ্চ বা | ৩৪ || 
অন্তস্তেজো বহিস্তেজ একীকৃত্যাঁমিতপ্রভাঁন্। 

ত্রিধ। দেব্যুপরি ভ্রাম্য কুলদীপান্ নিবেদয়ে | ৩৫ || 

এইরূপে বট্টকাদির অর্চনা করে কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করতে হবে । পলিমাটি 
খানিকটা ছেনে নিয়ে চার আন্ুল পরিমাণ অতিসুন্দর ডমরুর আকারের 

(শিরোদেশ ) ত্রিকোণ প্রদীপ তৈরী করবে । (উক্ত শিরোদেশে ) দু তোলা 

ঘি ধরতে পারে এ রকম নটি সাতটি বা পাঁচটি প্রদীপ তৈরী করতে হবে। 

অন্তরে ও বাহিরে তেজসম্পন্ন সাধক অমিত প্রভাসমূহ একীকৃত্য করে দেবীর 
উপরে তিনবার ঘুরিয়ে কুলপ্রদীপ নিবেদন করবে । ৩৩-৩৫ 

সমস্তচক্রচক্রেশি দেবেশি সকলাত্মিকে৪ 

আরত্রিকমিদং দেবি গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে | 

কুলদীপান্ প্রদর্শ্যাথ শক্তিপূজাং সমাচরেৎ।। ৩৬ ॥। 

সমস্তচক্রের চক্রেশ্বরী সকলাঝ্সিক! দেবেশী, আমার সিদ্ধিলাভের জন) এই 

আরত্রিক গ্রহণ কর। কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করার পর শক্তিপুজা করতে হবে । 

[ মন্ত্র--সমস্তচক্রচক্রেশি দেবেশি সকলাত্মিকে মম সিদ্ধয়ে ইদমারত্রিকং গৃহাঁণ 

দেবি |] ৩৬ 

এই মন্ত্রে আরত্রিক সমর্পণ করতে হয় । 

১ এ, সমচ্চয়েৎ। | 

২ তা বিগ,_ঙ, এবং র গ,*ধৃত পাঠ £ তা বি গ,_ঈষদ্ররক্তসুপিষ্টেন চতুরঙ্কৃলিমানতঃ ; 

এ,_-খ, ঈষৎপক্ষসৃপিষ্টেন কুর্ধাছেদানৃলান্বিতান্। 
৩ তা বি গ,_উ, শোভিতান্ ; রগ, ডমরুকারাংশ্চ €1) ভ্রিকোণানতিশোভিত'ন্। 

৪ তা বি গ»_গ, ঘ, সকলান্ৰিকে ; এঁ-ঙ, এবং র গ, সমস্তচক্রচক্রেশি যুতে দেবি 



সপ্তম উল্লাসঃ ১৬৯ 

স্বশক্তিং বীরশক্তিং বা দীক্ষিতাং গুরুমার্গতঃ১ । 

পায়য়িত্ব। পিবেন্মদ্যমিতি২ শান্ত্স্য নিশ্চয় 11 ৩৭ ।| 

স্বশক্তি__তন্ত্রশান্ত্রে ব্রা্ম এবং শৈব এই ছুরকমের বিবাহ বিহিত | হিন্দ 

সমাজে স্মৃতিশানত্রসম্মত যে-বিবাহ প্রচলিত তাই অতন্ত্রোক্ত ব্রাঙ্ঘবিবাহ । 

“ব্রান্মাবিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় স্বশক্তি বা অপরশক্তি আর টৈববিবাহের স্ত্রীকে 

বলা হয় পরশক্তি |” দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬১১-৬১২। 

বীরশক্তি_-বীরাচীরী সাধকের শক্তি অর্থাৎ সাধনসঙ্গিনী ৷ 

স্বশক্তি, বীরশক্তি, কিংবা! গুরুনিদদিষ্ট শান্ত্রবিধি অনুসাঁরে দীক্ষিতা শক্তিকে 
মদ্য পান করিয়ে সাধক নিজে পান করবে-_-এই শাস্ত্রের বিধান । ৩৭ 

অদীক্ষিতাং স্ত্রিয়ং কুর্ধাৎ সদ্যঃ সংস্কারমম্ৰিকে৩। 

মন্ত্রদীক্ষাবিধানেনঃ শুদ্ধাৎ ভবতি নান্যথ! ॥ ৩৮ ॥ 

অস্থিকা, মন্ত্রদীক্ষ বিধান অনুসারে অদীক্ষিতা নারীর সদ্যঃ সংস্কার অর্থাৎ 
দীক্ষা বিধান করলে সে শুদ্ধ হবে, অন্যথা নয় । ৩৮ 

তন্মাঁৎ সৃলক্ষণাং৬ শক্তিং গন্ধপুষ্পাক্ষতাঁদিভিঃ। 

অভ্যর্চ্য দেবতাবৃদ্ধ্যা ভোগপাত্রং নিবেদয়ে ॥ ৩৯ ॥ 

সুলক্ষণা শত্তি__সুলক্ষণ! শক্তির বিবরণ ৪৬-৪৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে 

দেওয়া হয়েছে। 

ভোগপাত্র--“ইম্টদেবতার পুজার সময়ে মদ্যপুর্ণ অনেকগুলি পাত্র স্থাপন 

করিতে হয়। এই সকল পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে । তাহার মধ্যে একটি 

পাত্রের নাম ভোগপাত্র। ভোগপাত্র শক্তিকে প্রদান করিতে হন্ঈ এবং সেই 

পাত্রের মদ্য শক্তির পাঁন করিতে হয়।'_ দ্রঃ কৌলমারগরহ্য। পুঃ ২২৬, 

পাদটীক]। 

অতএব, স্ুলক্ষণা শক্তিকে দেবতাবুদ্ধিতে গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতাদি দ্বারা পুজা 
করে ভোগপাত্র নিবেদন করতে হবে | ৩৯ 

১ তা বিগ, ক, খ, গ» গুরুমগ্রণীং ; এ, উ, এবং রগ দক্ষিতাঞ্চ বিশেষতঃ । 

২ এ,_উ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ £ ত। বি গ, চরেৎ পানমিতি। 

তা বি গ,_উ+ এবং র গঃ অভ্যর্য দেবতাব,দ্ধ্যা মদ্যসংস্কারমম্ৰিকে। 

৪ এ”_গ, ঘ, বিধানজ্ঞঃ ) এ”, এবং র গ, বিধানৈম্চ |, 

এ, ক, দীক্ষা ; &,-উ, এবং রগ, সিদ্ধো । 

৬ এ,_-খ, সলক্ষণ:ং | 

রি 



১৭০ কুলার্ণ বতন্ত্রম রা 

তদন্তে কন্যকাশ্চাপি প্রমদাশ্চ মনোরমা2১। 

সম্পূজ্য দেবতাবদ্ধ্য দদ্যাৎ পাত্রং পৃথক পৃথক্ ॥ ৪০ ॥ 

তারপর দেবতাবুদ্ধিতে কন্যাদের এবং মনোরম! প্রমদাদের পূজা করে 
তাদের পৃথক্ পৃথক্ পাত্র নিবেদন করতে হবে । ৪০ 

অনিবেদ্য তু যঃ শক্তি কুলদ্রব্যং নিষেবতে । 
পুজিতৎ শিম্লং তদ্য দেবতা ন গ্রসীদতি | ৪১ 

যে শক্তিকে নিবেদন ন! করে কুলদ্রব্য সেবন করে তার পুজা নিম্ল হয় ; 
দেবতা তার প্রতি প্রসন্ন তন না । ৪১ 

পি 

চণ্ডালী চর্নকারীত চ মাগধী৭ পুক্ষসী তথা । 

শ্বপচী খট্টকীঃ চৈব কৈবভ্ী নিশ্বযোধিতঃ৬ ॥ ৪২ ॥ 

কুলাষ্টকমিদং প্রোজমকুলাষ্টকমুচ্যতে৭ | 

কন্দ্রকী৮ শে'গিকী চৈব শল্ত্রজীবী চ রঞ্জকীঞ ॥ ৪৩ ॥ 

গাঁয়কী রজলট শিল্পী কৌলিকী১০ চ তথাষ্টমী | 

তন্বমন্্সমাযুক্তা সময়াচারপালিক! ॥ 9৪ ॥ 

কুমারী চ ব্রতস্থা যোগমুদ্রাধরাপি১১ বা । 

পুজাকালে স্বতঃ গ্রাপ্তা১২ সা জ্রেয়া সহজা বৃধৈঃ ॥5$ ॥ 

চণ্ডালী ইত্যাদি সাংকেতিক শব । সন্প্রদায়সন্মত-সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই 

এই সংকেত অবগত : বাইরের লোক তা জানতে পারে না। তন্ত্রশাস্ত্র কোন 

কোন সঙ্কেতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন নিরুত্তর তন্ত্রে আছে-__“পৃজা- 

দ্রব্য দর্শন করে যে-কূলজাশক্তি পশুভর্তাকে ত্যাগ করেন ও বীর সাধককে 

আশ্রয় করেন তাকে কর্মচাগ্ডালিনী ব শ্বপচী বলা হয়। পুজাদ্রবা দেখে যে- 

শক্তি রজঃ-অবস্থা প্রকাশ করেন সর্ববর্ণোগ্ভবা সেই শক্তি রজকী |” দ্রঃ শান্ত্রমূলক 

ভারতীয় শক্তিসাধন1, ১ম সং, পুঃ ৬৬১ । 

তাবিগ,_পত পাঠ তা বিগ, এবং র গ, মনোহর । ২ রগ,শক্তৌ | ১ 

৩ এ”_খ, গ, ঘ, কর্মকারী ; &,-উ, এবং র গ, কর্মচারী | 

৪ এ,_খ, ও এবং র, গ মাতঙ্গী। 

৫ এ,_-ক, খটিক £ এঁ,_খ, কণ্টকী | ৬ এ,__গ, ঘ, বৈশ্বুযোধিতঃ। 
৭ এ,_উ, এবং র গ, প্রোক্তং স্বকৃলাউকমুচ্যতে। 

৮ এ, কৌঞ্চিকী। « ৯ তা বি গ,_-খ, গ, ঘ, রক্ষকী | 
১০ এ_খ, কৌরাকী ; এ,_উ, এবং র গ, কেশরী | ১১ এ&,_গ, ঘ, পরা । 

১২ এ+_ঙ+ এবং রগ, কালেষু তাঃ প্রোক্তাঃ। 



সপ্তম উল্লাসঃ ১৭১ 

চণ্ডালী, চর্মকারী, মাগধী, পুন্সী, শ্বপচী, খক্টকী, কৈবর্তী, বিশ্বযৌধিৎ__ 
এই আট কুলশক্তি। এবার আট অকুলশক্তির কথা বলা হচ্ছে । যথা কন্দ্বকী,, 

শৌপ্ডিকী, শস্ত্রজীবী, রঞ্জকী, গায়কী, রজকী, শিল্পী এবং অষ্টমী কৌলিকী । 

তন্ত্রমন্ত্রসমাযুক্তা সময়াচার-অনুসরণকারিণী কুমারী ব্রতধারিণী কিংবা 

যোগলক্ষণযুক্তা এরূপ যে-শক্তি পুজাঁকালে স্বতহ প্রাপ্ত অর্থাং সাধকের কোন 

চেষ্টা ছাড়াই ধীকে পাওয়া যায় জ্ঞানী বাক্তিরা তাকেই সহজ? বলে জানেন। 

৪২-৪৫ 

উক্তজাতচঙ্গনাঁভাবে চাতুর্বপ্যাঙ্ষনাং১ যজেৎ। 

সুরূপা তরুণা শান্ত1২ কুলাচারযুতাত শুচিঃ 1 ৪৬ || 

শঙ্কাহীন। ভক্তিয়ুক্তা গুঢশাস্তরোপযহোগিনীঃ | 

অলোলুপাঁ« স্বশীল। চ স্মিতাস্য! প্রিয়বাদিনী || 9৭ || 

গুরুদৈবতসদ্তক্ত1৬ সুচিত্তা কৌলিকপ্রিয়! ৷ 

বিমংসর। বিশেষজ্ঞ দেবতারাধনোতসুকাণ । 

মনোহর! সদাচারা শক্তিরেষা” সৃলক্ষণা || 5৮ || 

উক্ত জাতীয়া অঙ্গনার অভাঁবে চতুর্বর্ণের অঙ্ষনার পুজা করতে তবে । 
স্বরূপা তরুণী শান্তা কুলাচারযুক্তা শুচি শঙ্কাহীনা ভক্তিমুক্ত! গুঢ়শান্্রোপ- 

যোগিনী অলোলুপা সুশীল স্মসিতমুখী প্রিয়বাদিনী গুরু-দেবতা-সাপর প্রতি 

ভক্তিমতী স্ৃচিত্তা কোৌলিকপ্রিয়া ঈর্মাহীনা বিশেষজ্ঞানসম্পন্না দেবতার 

আরাধনায় উৎসুকা মনোহরা সদাঁচারপরায়ণ। এরকম শক্তি স্বলক্ষণ! । 9৬-৪৮ 

দ্ুষ্টোগ্রাঁ৯ কর্কশ? ক্রুরা১* কুৎসিতা কুলদৃষিতা১১। 

দুরাচারা পরাধীন! ভীতা লুর্বা১২তুরীলসা১ ৩ || 9৯ ॥৷ 

তা বি গ,_-ক, ছেত্তরন্থ গতাং £ &,--খ, গ, ঘ, চাঁতুবপ্যগতমূ | 

এঁ,__উ, এবং র গ, কান্তা। ৩ এ, স্বকুল'ভ্বাদিতা | 

ত1 বি গ,” _খ, উ, এবং র গধৃত পাঠ £ তা লিগ, গুঢা শাস্তোপজীবিনী | 

&,_ক, অন্ুত্তমা। ৬ ৬,» এবং র গপ্রত পাঠ 2 ভাবি গ, গররুূট্দবতদন্তত্তা |, 

০ /॥ ৬ 

ম্টি 

৭ রগ,দেবতাসাধনোত্সুকা। 

৮ তাঁ বি গ*_উ* এবং র গ, শক্তিরেক] । ৯ এঁ,_-গ, ঘ, প্রষ্টাঙ্গী । 

১০ তা বিগ, _খ, ঙ» এবং রগ, স্বধা। ১৯ রগ পাঠঃ তা বি গ, ছুঃখিতা, 
কুলদ্বুষণী ; এ. ৬, হ্ৃংখিতা কৃলদুষিতা । ১২ '8,খ, বৃদ্ধ] । 

১৩ তা বি গ,--উ, এবং র গ, পরাধীনা ভাবহীন হবরাচাবাতুরালসা । 



১৭২ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

নিদ্রাসক্তাতিহৃন্মেধা১ হীনাঙ্গী ব্যাধিপীড়িতা | 

দুর্গন্ধ! ছুঃখিতা ২ মু বৃদ্ধোন্মত! রহস্যভিং৩ || ৫০ || 

কৃতর্কা কুংসিতালাপা নিললজ্জা কলতপ্রিয়। । 

বিরূপোন্মার্গগা স্তব্ধাঃ পঙ্গ,ন্ববিকৃতাননা । 

ঈদৃশী* মন্ত্রযুক্তাঞ্চ শক্তিং যাগে€ বিবর্জয়েৎ || ৫১ 

দুষ্টা উগ্রা কর্কশস্বভাঁবা ত্রুরা কৃৎসিতা কৃলদৃষিতা দ্বরাঁচারা পরাধীনা ভীতা 
লৃব্ধা আতুরা আলহ্যপরায়ণ! নিদ্রাঁসক্ত! অতিছ্ৃর্মেধা হীনাঙ্গী ব্যাধিপাড়িত! 
র্ন্ধ। দুঃখিতা মুঢ়া বৃদ্ধা উন্ম্তা রহস্যপ্রকাশকারিণী কুতাঁক্িকা কুৎসিং-আলাপ- 
কারিণী নির্লজ্জ কলহপ্রিয়া বিকৃতাঁকারা উন্মার্গগামিনী স্তবা পঙ্থু অন্ধ 

বিকৃতাননা_-এইরূপ শক্তি দীক্ষিত হলেও তাকে পৃজায় বর্জন করতে 

হবে । ৪৯৫১ 

ততোহর্চনাদিকং স্বং মন্ত্রোদক৬্পুরঃসরম্ । 

ইতঃ পূর্বাদি" মনুনা মন্ত্রী দেব্যৈ সমর্পয়েং৮ || ৫২ ।। 
তারপরে সাধক ইতঃপুর্বাদি মন্ত্রের বার! মন্ত্র-উদক-পুরঃসর অনাদি সব 

দেবীকে সমর্পণ করবে । &২ 

তারত্রয়মিতঃ পুর্বং প্রাণৰূদ্ধী ততঃ পরম্। 

দেহধর্সাধিকীরতোন১ জাগ্রংস্বপ্রসৃযুপ্তিযু || ৫৩ | 
মনসা! চ ততো1১* বাঁচা কম্নণা তৎপরং বদেং। 

হস্তাভ্যাঞ্চ ততঃ পদ্ত্যামুদরেণ ততঃ পরম 11 &৪ ॥ 

শিশ্পা চ যৎ স্মৃতং১১ পশ্চাদ্ যদ্বক্তং যং কৃতং বদেং। 

তৎ সর্বং গুরবে চাঁন্তৈ১২ মৎসমপিতমস্ত্িতি । 

স্বাহান্তেো মনুরিত্যুক্তস্ত্রিসপ্তত্যক্ষরঃ১৩ প্রিয়ে || ৫৫ 

হ্রী* ইতঃপূর্বং প্রাণৰূদ্ধি তারপর দেহধর্মীধিকারতঃ জাগ্রংস্বপ্রসৃযুপ্তিয়ু মনস। 
তারপর বাঁচা কর্মণা বলতে হবে। এরপর হস্তীভ্যাং পঞ্যামুদরেণ শিশ্া 

যৎ'্্ৃতং তারপর যছুক্তং যৎকৃতং বলবে । তারপরে তৎসর্বং গুরবে মংসমপিতমস্ত 

তা বি গ,_খ, ছূর্গদ্ধা। ২ এ, খ,ঙঃ এবং র গ,-্ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুংসিতা | 
৩ ৬&,-ক, গন ঘ, বহ্স্ভীত। ৪ রগ,দুষ্টা। ৫ তা বি.গ*_খ, শকির্ধাগে ঃ 

এ&,-উ, এবং র গ, শাক্তযোগে। ৬ তা বি গ,_উ, এবং র গ' মন্ত্াদেশ ॥ 

৭. &ঁস-ক, ইতঃপরাদি ; রগ, ইতিপূর্বাদি। ৮ রগ, নিবেদয়েখ। 

৯ তাবি গ,_উ, এবং«র গ, দেহধর্মাধিকারান্তে | 

১০. এঁ,._ধুত পাঠঃ তাবি গ,চেতসা। ১১ তা বিগ,_-উ, এবং রগ, যৎকতৎ । 

১২ এ, গুরুদেবান্তে। ১৩ এ) স্ত্িসপ্তত্ব্যক্ষর2 | 
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স্বাহী বলবে । প্রিয়ে, এটি তিয়াত্তর অক্ষরের মন্ত্র। [মন্ত্র হ্রীঁ ইতঃপুর্বং 

প্রাণৰুদ্ধিদেহধম্মীধিকাঁরতে। জাগ্রংস্বপ্রসুযুপ্ডিযু মনসা বাঁচা কর্মণা হস্তাভ্যাং 

পদ্যামুদরেণ শিশ্না যত স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্বং গুরবে মংসমপিতমন্ত 

স্বাহা। 

এর আগে প্রাণ বুদ্ধি এবং দেহধমাধিকারে জাগ্রৎ স্বপ্ধ এবং সুযুপ্তি অবস্থায় 

মন বাক্য ও কর্মের দ্বারা হস্ত পদ উদর ও শিশ্সের দ্বার। য। কিছু স্মরণ করেছি 

বলেছি এবং করেছি সেসব গুরুপদে আমার দ্বারা সমপিত হোক |] ৫৩-৫৫ 

জ্ঞানতোহজ্ঞানতে| বাপি যন্ময়। ক্রিয়তে শিবে১। 

তব কৃতটমিদং সবমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্থ মে ॥ ৫৬ ॥ 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি যা কিছু করেছি, শিবে, সে সবই তোমার কম 

এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর | ৫৬ 

এবং সম্প্রার্থ্য দেবেশি স্তত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ। 

প্রধানদেবতামুর্তৌ পরিবারান্ সমর্পয়েৎত। 
এবং সাবরণাঁং দেবীং উদ্বসেৎ স্বহদম্বুজে* ॥ ৫৭ ॥ 

দেবেশী, এই প্রকারে প্রার্থনা করে স্ততি করে ভক্কিভরে প্রণাম করে 

প্রধানদেবতামৃতিতে পরিবাঁরদেবতাদের সমর্পণ করতে হবে। এমনি করে 
স্বীয় হৎপদ্মে সাঁবরণা দেবীর উদ্বাসন করতে হবে | ৫৭ 

শেষিকায়ৈ সমর্প্যাথৎমুলমন্ত্রেণ শোধয়েৎ। 
স্যাদ্বাগ্ভবং হৃছ্চ্ছিচাগালি তদনভ্তরম্ঙ ॥ ৫৮ ॥ 

বদেন্মাতঙ্গি সবন্তে বশ্থন্ুরুযুগন্ততঃ৭ । 

একবিংশতিবর্ণেশ্চ শেষিকামনুরীরিতঃ ॥ ৫৯ ॥ 
বাগভব- এ । হাং_নমঃ। 

শেষিকাকে সমর্পণ করে অতঃপর মুলমন্ত্রের দ্বারা শোধন করবে । প্রথমে. 
&ঁ নমঃ তারপর উচ্ছিষ্টচাগ্ালি বলে মাতঙ্গি বলবে । শেষে সর্বং তে বশ্যং 

তা বি গ,__ও, এবং রগ, সদা। ২ এ, _খ, উ,"এবং রগ, মাতঃ। 

৩ এ, ৬» এবং র গ»ধৃত পাঠ; তা বিগ, সম্চয়েৎ ঃ এ” ক, খ, সমুলসেৎ ; এঘ, 

সমুধসেৎ। 
৪ এঁ,_-ক, খ, ঘ,-ধুত পাঠ॥) তাবি গ, চিত্তয়েৎ স্বহৃদম্ব,জে ৪ &৮-৬, এবং রগ, 

চিন্তয়েৎ হদয়াম্ৰ,জে । 

৫ তা বি গ”_ ও এবং র গ,ধৃত পাঠ ? তা বিগ, সমপ্যাত্ু। 
৬ এ&,_উ, এবং র গ, স্বত্বা গুরুপহৃচ্ছিউচাগালী তদনস্তরমূ। 
৭ এ, বশহ্করি চযুগ্মকম্। 
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এবং ছুবার কুর বলতে হবে । একবিংশতি অক্ষরের এই মন্ত্রটকে শেষিকামন্ত্ 

বলা হয়। [ মন্ত্র--এঁ নমঃ উচ্ছিষ্টচাগালি মাতক্গি সবং তে বশ্যং কুরু কুরু | ] 

৫৮-৫৯। 

মন্ত্রেণানেন নিম্নাল্যং শেষিকায়ৈ সমর্পয়েৎ | 

দেবীমুচ্ছিষটমাতঙ্গীং ধ্যায়েৎ ভ্রেলোক্যমোহিনীম্১ ॥ ৬০ ॥ 
এই মন্ত্রের দ্বারা শেষিকাকে নিম্নাল্য সমর্পণ করতে হবে। তারপর 

ত্রেলোক্যমোহিনী দেবী উচ্ছিষ্টমাতঙ্গীর ধ্যান করতে হবে । ৬০ 

বীণাবাদ্যবিনোদগীতনিরতাং নীলাংশুকোভাসিনীং২ 

বিম্বোষ্ঠীং নবযাবকার্জচরণামাকীর্ণকেশাননাম্ত 
মৃদ্ঙ্গীং৪ সিতশভ্বকুগুলধরাং মাণিক/ভূষোজ্ৰলাং 

মাতঙ্গীৎ প্রণতোহস্মি সুস্মিতমুখীং৬ দেবীং শুকশ্যামলাম্ ॥ ৬১ || 

বীণাবাপ্য ও বিনোদগীতনিরত।, নীলাংশুকের দ্বার] উলদ্ভাসিতা, বিন্বোঠী, 

নবধাবকার্জচরণা, এর আলুলায়িত কেশ মুখের উপর এসে পড়েছে, কোম- 

লাঙ্গী, শুভ্রশজ্বকুণ্ডুলধারিণী, মাণিক্যভূষণোজ্ঘ্বলা, শুকশ্যামলা, সৃস্মিতমুখী এই 

দেবী মাতঙ্গীকে প্রণাম করি । ৬১ 

ততঃ শ্রীগুরুরূপায়৭ সাক্ষাৎ পরশিবায় চ। 

করাভ্যাৎ পাত্রমুদূধৃত্য সদ্দিতীয়ং সমর্পয়েৎ ॥ ৬২ ॥ 

তারপর ছুই হাতে গুরুপাত্র নিয়ে মাংসের সহিত শ্রীগুরুরূপী সাক্ষাৎ 

পরশিবকে সমর্পণ করতে হবে । ৬২ 

স্বসম্প্রদায়”সংমুক্তর্বারৈশ্চ সহ পুজয়েৎ৯। 
অন্য্োহ্যবন্দনং কৃত্বা পিবেত্ততৃদনুজ্ঞয়া৯* ॥ ৬৩ ॥ 

স্ব সন্প্রদায়ানুসারী বীরাচারী সাধকের সহিত পূজা! করবে । পরস্পরকে 

বন্দন। করে গুরুর আজ্ঞানুসারে মদ্যপান করবে । ৬৩ 

১ তা বি গ,_খ, লেৌকিকমোহিনীং ; এ,_উ, এবং রগ, কৌলিকমোহিনীং। 

৮ _ক, খ,-ধুত পাঠ ঃ এ, এবং র গ, নীলাংশুকোলাসিনীং | 

এ,» এবং র গ,শ্ধত পাঠ । তা বি গ, কেশালকাম্ £ এ, _ক, কেশালতাং , 

এ”-_খ, কেশাঙ্গনাম্। 

৪ ক, কৃষ্ণাীং | 

৬ এ*_উ, এবং র গ, প্রণমামি সম্মিতমুখীং। 

৭ তা বি গ”_-উ, এবং রগ, গুরুপাদায়ু। 

৮ এ, সৎসম্প্রদায়। ৯ এ» পুজনং। ১০ এ, পিবেচ্চ তানুজ্ঞয়] । 

হু 

তু 

৫ এ,-উ, এবং র গঃ পুষ্পেজ্ৰলাং ! 
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সব্যেনোদ্ধত্য পাত্রস্ত মুদ্রাং কৃত্বাইপসব্যতঃ । 

যথাবিধি দ্বিতীয়েন গৃত্রীয়ান্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ৬৪ ॥ 

বীহাতে পাত্র তুলে ধরে এবং ভান হাতে মুদ্রা প্রদর্শন করে যথাবিধি মন্ত্র 
উচ্চারণ করতঃ মাংসের সহিত মদ্য গ্রহণ করবে । ৬৪ 

পিশিতং মাষমাত্রস্ত দ্রব্যং১ টুন্নুকসম্মিতম্। 

আত্মদেহত্রয়ং তদ্ধৎ২ ত্রয়েণাথ নিশোধয়েৎ ॥ উপ ॥ 

মাষ__অফ্টগুঞ্জ। পরিমাণ । ছুল.ক- টলুকঃ অ।জল।, ট্মৃুক । দেহত্রয়_স্থুল, 

সূক্ষ্ম এবং কারণ বা পর এই তিন দেহ। ত্রয়েণ_-তিনের দ্বারা । আত্মতন্ত্, 

বিদ্যাতত্ এবং শিবতত্ব এই তিনের ছারা । 

তদ্ধং-সেই রকম । মন্যাদি সব শোধন করে তবে পুজায় ব্যবহার করতে 

হয়। শোধনের শান্ত্রনিদিষট বিধি আজে । মন্যাদি যেমন শোধন করতে হয় 

সেই রকম দেহ শোধনও করতে হয় । তুদ্ধং বশার এই তাঁংপত্ব। | 

এাষপরিমাণ মাংশ এবং ট্রলি কপ বিসান মদ গ্রহণ করতে হবে। সায় 
ন্ 

দেহত্রয়কে ত্রয়ের দ্বার শোধন করতে ভবে । ৬৫ 

তঞ্ণোল্লাসসহিতঃ মমগপদানেক্ষণহ। 

গুর£ শিষ্টান্ সমাহুয় দদ্যাত্তক্রত্রয়ং প্রিয়ে ॥ উড ॥ 

তত্বত্রয়ং__তিন চুলুক মন্ত্র-সংস্কত মদ; ।-_দ্রঃ বোৌলমার্গরহ্স্য, পৃঠ ৪১। 
তরুণোলাস- তন্ত্রশাস্ত্রে সপ্ত ডল্লাসের কথা বলা হয়েছে । যথা- আরগ্ড, 

তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌটান্ত, উন্মন। ব। উন্মনী এব” অনবস্থ । উল্লাস অর্থ 

আনন্দ। আনন্দের এই সাত অবস্থার লক্ষণও তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। 

_দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পুহ ৬৫৫-৫৬। 

প্রিয়ে, তরুণোল্লাসমুক্ত প্রসন্নবদন ও প্রসন্নদৃর্টি-গুরু শিষ্ককে আহ্বান করে 

এনে তিন ঢুলুক পরিমাণ মন্ত্র-সংস্কত মদ্য গ্রদান করবেন । ৬৬ 

শিষ্কোপায়নমাদায় শুদ্ধাত্মা। কুসুমাদিকম্ । 

যথাশক্তি বিনীতাআও বিত্তশাঠ/বিব্জিতঠ ॥ ৬৭ ॥ 

প্রণম্য বহিরষ্টাঙ্গং প্রবিশ্যান্তঃ শনৈঃ প্রিয়ে । 

সমর্প্যোপারনং* ভক্ত্যা শিবায় গুরুরূপিণে ॥ ৬৮ ॥ 

ত1 বিগ,_মাংসপাত্রস্ত মদ্যং চুল্ল,কসন্সিভমূ। 
এ,স্ধৃত পাঠ; তা বি গ, তত্বং | 

৩ এ, _খ, ঙ, এবং র গ»-ধ্ত পাঠ $ ত] বি গ, নিনেদ্যাথ । 

&,__ক, তামপ্প্োপায়নং। 

8 ৮ 



১৭৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

গ্রথিতান্থৃষকৌ+ কৃত্বা করে৷ নত্রাংগ্রতর্জনী । 
জানুভ্যামবনিং গত্বা পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ গুরুম্ ॥ ৬৯ ॥ 

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম-_বৃহং তন্ত্রসারের মতে ছুই বাহু, ছুই জানু, মাথা এবং বাক্য 

ও দৃষ্টির দ্বারা যে প্রণাম তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বল! হয়। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৯৮)। 

অঙ্টাঙ্গ প্রণাম-- দ্বই পা, ছুই হাতি, ছুই জানু, বুক, মাথা এবং দৃষ্টি, বাক্য ও 

ও মনের দ্বার। যে-প্রণাঁম তাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম । (দ্রঃ এ) 

প্রিয়ে, বিত্তশাঠ্যবিবজিত শুদ্ধাত্ম বিনীতাত্সা শিষ্ভ যথাশক্তি কুসুমাদি 

উপাযন নিয়ে উপস্থিত হয়ে বাইরে (মণ্ডপের বাইরে ) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাঁত কয়ে 

ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং শিবরূপী গুরুকে ভক্তিভরে উপায়ন 

সমর্পণ করতঃ ছৃহাঁতের অস্তৃদ্বয় যুক্ত করে এবং তর্জনীর অগ্রভাগ নত করে 
(এখানে মুদ্রা নিদিষ্ট হয়েছে মনে হয় ) মাটিতে হাটু গেড়ে গুরুকে পঞ্চাঙ্গ 

প্রণাম করবে । ৬৭-৬৯ 

বামাঙ্ধুষ্ঠানামিকাভ্যাং দক্ষহস্তপ্রসারিতম্ । 
স্পৃষ্ট্রী বিশুদ্ধহদয়মীষদানতমস্তকম্ঙ ॥ ৭০ ॥ 

বামাঙ্ধৃষ্ঠানামিকাভ্যাং শিল্ঠায় শ্রীগুরুঃ প্রিয়ে । 
প্রকৃত্যাদ্যৈঃ পৃথিব্যন্তৈশ্তুবিংশতিভিঃ শিবৈঃ5 ॥ ৭১ ॥ 
স্বরৈরশুদ্ধতত্ৈশ্চ বাগভবেন€ কুলেশ্বরি ৷ 
ংমুক্তেনাআতত্বেন৬ স্থুলদেহং" বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥ 

বাগভব--এঁং। 

অশুদ্ধতত্ব-_-শৈবশাক্ত দর্শনে ষট্ত্রিংশত্তত্ব স্বীকৃত। যথা-_শিব, শক্তি, 

সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা, মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, 

প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেক্ড্রিয় (কর্ণ, ত্বকৃ, চক্ষৃ, জিহ্বা, নাসিক), 
পঞ্চ কমেক্ড্রিয় ( বাক্, পাণ্, পাদ, পাস, উপস্থ ), পঞ্চতন্মাত্র ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস, গন্ধ ) এবং পঞ্চ মহাভূত ( ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি )। আলোচ্য- 
চস এ ০ পা কপ পপ 

এঁ,_ঙ, এবং র গ, গৃহীত্বাঙ্কৃউকো। 

এ” উ,ধত পাঠ? তা বি, সক্তা , রগ, নল (1) 

তা বি গ,-উ, এবং র গ,-ধত পাঠ ; তা বি গ, বিশুদ্ধহদয় ঈষদানতমস্তকঃ | 

তা1বি গ»-উ, এবং র গ,স্ধত পাঠঃ তা বিগ, প্রিয়ে। 

তা বি গ,_উ, এবং র গণ স্বরৈবিশুদ্ধিতত্ৈশ্চ বাগ্ভবৈর্ন । 
তা বি গ,_খ, সংঘুক্তেনাম্বততত্বেন ; এ১__উ. এবং বর গ, সংযুক্তেনাথ তত্বেন। 
তা বিগ” ক, গ' ঘ, স্বাত্মদেহং। এ পি 0 $ 4 &% 



সপ্তম উল্লাসঃ ১৭৭: 

মান শ্লোকে প্রকৃতি থেকে পুথিবী অর্থাৎ ক্ষিতি পর্যন্ত তত্বকে অশুদ্ধতত্ব বল! 

হয়েছেখ। কিন্ত এ বিষয়ে মতভেদ আছে । মায়া থেকে ক্ষিতি পর্যস্ত তত্বকেও 
অশুদ্ধতত্ব বল! হয় । 

আত্মতত্ব-_আরোহক্রমে ক্ষিতি থেকে মায়াতত্ব পর্ধস্ত আত্মতত্ব । আত্ম- 

তত্বকে প্লরুষতত্বও বল। হয় । আত্মতত্ব অশুদ্ধ । 

গুরু বা-হাতের অন্ুষ্ঠ এবং অনামিক৷ দিয়ে ধরে ডান হাঁত প্রসারিত করে 
বিশুদ্ধহৃদয় ঈষদানতমস্তক শিষ্যকে স্পর্শ করবেন । 

প্রিয়ে, তারপর শ্রীগুরু বামাঙ্ধৃষ্ঠ ও অনামিকা দ্বার! (মুদ্রা প্রদর্শন করত ) 
প্রকৃতি থেকে পৃথিবী পর্যন্ত চতুবিংশতি কল্যাণকর অশুদ্ধতত্ব, এঁং বীজ ও. 

স্বরবর্ণযুক্ত আত্মতত্বের দ্বার! শি্কের স্ুলদেহের শোধন করবেন । ৭০-৭২ 

মায়াদিপুরুষা ত্তৈশ্চ শুদ্ধাশুদ্বৈশ্চ সপ্তভিঃ। 
তত্বৈঃ স্পর্শাহ্বযৈরর্ণৈ2১ কামরাজেন মন্ত্রবিৎ | 

যুক্তেন বিদ্যাতত্বেন সূক্ম্মদেহং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ 

শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ব_অবরোহক্রমে মায়া থেকে পুরুষ পর্যন্ত সাতটি তত্বকে বল. 

হয় শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ব । মতান্তরে মায়া থেকে মনস্তত্ব পর্যন্ত শুদ্ধাশুদ্ধতত্ব ৷ 

বিদ্যাতত্ব-অবরোহ্ক্রমে শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিব পর্ষস্ত বিদ্যাতত্ব। 

কামরাজ-_ব্লীং। 

মায়া থেকে আরম্ভ করে পুরুষ পর্যন্ত সপ্ত শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ব । এই সপ্ততত্ব-ব্লীং 

বীজ-ও স্পর্শবর্ণ-মুক্ত বিদ্যাঁতত্বের দ্বারা মন্ত্রবিং গুরু শিল্ঠের সৃষ্মদেহের শোধন. 
করবেন । ৭৩ 

শুদ্বৈঃ শিবাদিবিদ্যান্তৈঃ পঞ্চতত্বৈশ্চ ব্যাপকৈঃ২। 

পরয়া৩ শিবতত্বেন পরং দেহং বিশোধয়েৎ ॥ ৭9 ॥ 

শুদ্ধৈঃ পঞ্চততবৈে_পঞ্চ শুদ্ধতত্বের দ্বারা । অবরোহক্রমে শিব থেকে 

শুদ্ধবিদ্যা পর্ন্ত পঞ্চ তত্বকে শুদ্ধতত্ব বলা হয়। মতান্তরে কেবল শিবতত্ব ও. 
শক্তিতত্ত্ব শুদ্ধতত্ব । 

শিবতত্ব-_-আচার্ষ অভিনবগুপগ্ত যট্ত্রিংশত্তত্বের আত্মতত্ব, বিদ্যাতত্ব ও 

শক্তিতত্ব এই ত্রিবিধ ভাগ করেছেন । এই ভাগ শাক্তদর্শনেও স্বীকৃত । তবে 

শক্ত আচার্ষের কেউ কেউ অন্যরকম ভাগের কথাও বলেন । তাদের মতে- 

১ তা বি গ” ক, সৃবর্ণবর্ণৈশ্চ £ &,--গণ্ঘ, তত্বৈঃ স্তাৎ সর্ধবর্ৈশ্চ | 

২ তা বিগ,_ও, এবং র গ, শিবানিশ্দ্ধবিদ্াত্তৈঃ পঞ্চতত্বৈশ্চ ব্যাপকম্। 

৩ এক, খ, পরম। 

৯২ 



৯৭৮ কুলার্ণবতন্ত্রম 

শিবতত্ব ও শক্তিতত্ব উভয়ে মিলে শিবতত্ব । অর্থাৎ ভার! আত্মতত্ব, বিদ্যাঁতত্ব ও 

শিবতত্ব ষট্ত্রিংশত্তত্বের এই ত্রিবিধ ভাগ করেন । যট্ত্রিংশতৃত্বের বিভাগাদি 

সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। (দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৬১, 

২৮৬, ৪১১)। 

ব্যাপকৈ£ঃ-ব্যাপক বর্ণের দ্বারা । য রল বশষসহল এবংক্ষ এই 

দশটি ব্যাপক বর্ণ (ভ্রঃ এ, পৃঃ ৩৮৫ )।1 পরয়া-পরা দ্বারা । পরা_তীং। 

শিব থেকে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত পঞ্চ শুদ্ধতত্ব । শুদ্ধতত্ব-_ত্রীং বীজ-ও ব্যাপকবর্ণ- 

মুক্ত শিবতত্বের দ্বার! শিষ্কের পরদেহের শোধন করতে হবে । ৭৪ 

ষটত্রিংশত্ৃত্বসহিতমালিন্ঞা বালয়া১ পরিয়ে । 

তত্বত্রয়াশ্রিতং বীজং সবতত্বং২ বিশোধয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ 

মাঁলিন্তা-_-মালিনী দ্বারা । মালিনী-ত্রীং । বালয়া_বালা দ্বারা । 
ৰালা__এং ক্লীং সৌঃ। 

প্রিয়ে, ষট্ত্রিংশত্ৃত্বের সহিত ত্রীং এং ক্লীং সৌঃ যুক্ত তত্তত্রয়াশ্রিত বীজমন্ত্র 
( সাধকলন্ধ ) সবতত্ শোধন করবে । ৭৫ 

শোধয়েতি পদং দদ্যা সদ্বিতীয়মলিং গুরুঃ৩। 
চুল্পুকং গুরুণা দত্তং শোধয়ামীতি চোচ্চরন্। 
ভক্ত্যা চাঁবনতঃ শিষ্কে! নিঃশৰ্দং ত্রিঃ পিবেদলিম্* ॥ ৭৬ ॥ 

গুরু শোধয়” অর্থাৎ শুদ্ধ হও এই বলে শিষ্কাকে সমাংস মদ্য প্রদান করবেন । 

ভক্তিতে অবনত শিশ্ত “শোধয়ামি অর্থাৎ শুদ্ধ হই এই বলে গুরুদত্ত চুলুক 
পরিমাণ মদ্য গ্রহণ করে নিঃশবে তিনবার পান করবে । ৭৬ 

পাণিভ্যাং* সংস্পৃশেদ্দেহং সর্বতত্বং সমুচ্চরন্। 

শিরঃপ্রভৃতিপাদান্তং শুদ্ধং দেহং বিচিন্তয়েং৬ ॥ ৭৭ ॥ 

সর্বতত্ব উচ্চারণ করে দুহাতে দেহ স্পর্শ করতে হবে এবং মাথা থেকে পা 
পর্যন্ত দেহ শুদ্ধ এই চিত্ত করতে হবে । ৭৭ 

১ তাবি গ,-উ, এবং র গ, মালিন্যাইবলয়]। 

২ এ,-ধত পাঠ £ ত] বি গ, সবতত্বাশ্রয়ং ৰীজং সবতত্ত্বৈঃ। 

৩ তাবিগ,_ক, শোধয়েৎ ত্রিতয়ং দদ্যাৎ সদ্বিতীয়মলিং গুরুম্ ; এ, এবং র গ» 

শোধয়েতত্রিপদকঞ্চাথ সদ্বিতীয়ানিল] (লিনা?) গুরুঃ। 

৪ তাবি গ»_-গ, ঘ, শনৈঃ। ৫ এ,_-ক, পদাভ্যামৃ। 

৬ এঁ,_উ, এবং রগ, বিশোধয়েৎ। ১ 



সপ্তম উল্লাসঃ ১৭১ 

স্থুলাস্তমাত্মতত্বং স্যাঁৎ২ সৃল্ষ্সং বিদ্যান্তগোচরম্ । 

পরান্তং শিবতত্বং স্যাঁদিতি তত্বত্রয়ং জগৎ ॥ ৭৮ ॥ 

তত্বত্রয়ং জগৎ--জগং আত্মতত্ব বিদ্যাতন্ত ও শিবতত্ব এই তত্বত্রয়াত্মক । 

জগতের স্কুল সুল্ম এবং কারণ বা পর এই ত্রিবিধ রূপ। এই ত্রিরূপ 

ত্রিতত্বাধিষ্ঠিত। 

স্থলূপ পর্যন্ত আত্মতন্ত, সৃল্্মসরূপ পর্যন্ত বিদ্যাতত্ব এবং পররূর পর্যস্ত 

শিবতত্ব । এই জগং তত্বত্রয়াত্মক । ৭৮ 

এবং তত্রত্রয়জ্ঞানং গুরোজ্ঞণত্বা য আচরেং। 

স জীবন্নেব মৃক্তঃ স্যাঁদিতি শঙ্করভাধিতম্ ৭৯ 

গুরুমুখে এইরূপ তত্ত্রয়জ্ঞান লাভ করে যে যথাঁবিহিত আচরণ করে সে 
জীবন্মুক্ত হবে, এটি শঙ্করের উক্তি । ৭৯ 

ততঃ স্বীকৃত্য চ গুরু ঃ শিষ্কেভ্যঃ শেষদো ভবেৎ। 

আদায় গুরুণ। দত্তং সদ্ধিতীয়াসবং২ পিবেৎ ॥৮০॥ 

তারপর গুরু মদ্যপান করে পানাঁবশেষ শিষ্যকে দেবেন। শিষ্য গুকুদত্ত 

সমাংস আসব গ্রহণ করে তা পান করবে । ৮০ 

শ্রীগুরুজ্যেষ্ঠপৃজ্যানাং প্ুরতঃও কুলনায়িকে। 

নোপবিশ্য পিবেন্মদ্যম্ ইতি শাল্তস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৮১ ॥ 

ওগে! কুলনায়িকা, শাস্ত্রের বিধান-_শ্রীগুরু, জ্যেষ্ঠ ও পুজ্য ব্যক্তিদের 

সামনে বসে মদ্যপান করবে না। ৮১ | 
প্রাণভেদফলোল্লাসপ্রণাম (প্রমাণ 8) স্থিতিলক্ষণম্ | 

অবিজ্ঞায়াঁচরেদ্ যস্ত ম ভবেদাপদাস্পদম্ ॥ ৮২ ॥ 

প্রাণ_-শক্তি। এখানে মাদকতা শক্তি। ভেদ-_ প্রকারভেদ । পৈষ্টী, 
গোৌড়ী, মাধবী ইত্যাদি প্রকারভেদ । ফল--মদ্পানের ফল। শান্ত্রবিধি 
অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মদ্যপানের ভিন্ন ভিন্ন ফল। 

প্রণাম- আমাদের মনে হয় এটি লিপিকর প্রমাদ। শব্দটি প্রমাণ। 

প্রমাণ অর্থ মাত্রা, পরিমাঁণ। সাধনায় মদ্যপানের মাত্রা শাস্ত্রে নিদিষ্ট আছে । 
স্থিতি-_প্রকৃতি, স্বভাব । সাধকের প্রকৃতি-অনুসারে মদ্যপানের ব্যবস্থা! 

শাস্ত্রে নির্দিট আছে (মদ্যপান সম্বন্ধে অন্যান্য বিধিনিষেধ -দ্রঃ শান্ত্রমূলক 
ভারতীয় শক্তিসাধন।, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৭৫৮ )। | 

১ তাবিগ,_স্থলস্তি তত্বমন্নং স্যাৎ। ২ তা বিগ” _ক,খ, ছিতীয়মাসবং। 

৩ এ&,_ঙ, পৃজাভ্যাং সধতঃ ; র গ, পুজনাভ্যাং সবতঃ। 



১৮০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

প্রাণ, ভেদ, ফল, উল্লাস, প্রমাণ, স্থিতি এ সবের লক্ষণ না জেনে যে মদ্যপান 

করে সে বিপদগ্রস্ত হয় । ৮২ 

নির্মন্ত্রং ন পিবেন্সদ্যম্ প্রায়শ্চিত্তং১ বিধীয়তে। 

তস্মান্মন্রবিধানেন কর্তব্যং কুলনায়িকে 1৮৩। 

ওগে! কুলনায়িকা, মন্ত্রসংস্কারহীন মদ্য পান করতে নেই। যে করে তাকে 

প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। সেইজন্য, যথাশান্ত্র মন্ত্রসংস্কৃত মদ্য পাঁন করা কর্তব্য । ৮৩ 

ইদং পবিত্রাম্বতং পিৰামি ভবভেষজম্২ । 
পশুপাঁশসমুত্চ্ছেদকারণং ভৈরবোদিতম্ ॥ ৮৪ ॥ 

পশুপাঁশছেদনকারী, ভবরোগের ওযধ, ভৈরবপ্রোক্ত এই পবিত্র অমৃত পান. 

করি । ৮৪ 

চিতে স্বাতন্ত্র্যসারত্বাত্দানন্দময়াত্সনঃ৪ | 

তন্ময়ত্বাচ্চ ভাবানাং ভাবাশ্চান্তহিতা! রসে৫ ॥৮৫॥ 

স্বশ্বাতন্ত্র্যবিকাশায় স্বরসন্ভতেন পীয়তেঙ । 

তস্মাদিমাং সুরাং দেবীং পৃর্ণোহহং ত্বাং পিৰাম্যহম্ণ ॥৮৬॥ 

স্বাতন্ত্রযসারত্বাংস্বাতন্ত্রযসারত্বহেত । আত্মা স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্রধান, স্বচ্ছন্দ» 

'অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নহেন । আত্ম! ব্রক্ম । অতএব স্বাতন্ত্র্য অর্থ ত্রন্মভাঁব । 
তদানন্দময়াতসনঃ-_মদ্যপাঁনে আনন্দময় জীবাআার অর্থাৎ সাধকের । 

জীবাত্মা স্বূপতঃ আনন্দময় । শান্্বিহিত মদ্পানে তার সেই আনন্দময় 

স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। 

স্বরস-_সহত্রারে শিবশক্তির মিলনোদ্ভূত অস্বত। মুখ্য মদ্যপানের চরম 

লক্ষ্য এই অম্বতের আম্বাদ। স্বরস বলতে নিজ হ্াক্স্যাদিসম্মত রস বা মুখ্য 

মদ্যও বুঝাতে পারে । 

পূর্ণোহহং_ পুর্ণরূপ অহমৃ। পূর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ং শিব । (পূর্ণরূপঃ 

শিবঃ প্রোক্তঃ- শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারাখণ্ড, ৪৬২১) সাধক ছিটে শিবস্বরূপ 

ভাববেন । 

তা বি গ,_উ, এবং র গ, প্রায়শ্চশ্তী ভবেৎ প্রিয়ে । 

২ এ, জগতাং পরভেষজং। ৩ এ, ভবেো। 

৪ তা বি গ”-খ, চিত্তস্বাতন্ত্সারতাতস্তানন্দময়ঃ স্বতঃ॥ &,_গ, চিত্েঘাতং 

ব্রিসারত্বাতস্তানন্দ ময়াত্মনঃ £ এ” উঃ এবং র গ, স্বাতন্তারূপত্বাতদানন্দময়ত। 

৫ ত1 বি গ,-উ, এবং'র গ, ভাবাচ্চাস্তরিতাসবে। 

৬ ত1ঝ গ”_ঙ, এখং র গ»-ধৃত পাঠ ? তা বি গ, সুুস্মান্তং বিকাশায় সুরসন্তেন পীয়তে । 
৭ তাবিগ,_ঙ, এবং রগ, পিৰাম্যতঃ | 



সপ্তম উল্লাসঃ ১৮১ 

মদ্যপানে আনন্দময় সাধকের চিত্তে স্বাতব্দ্র্যবোধ বা ব্রন্মভাব প্রধান হয়, 

ভাবতন্ময়তা প্রাপ্ত হয় এবং 'রসে অন্তহিত হয় বলে সাধককে স্ব-স্বাতন্ত্রয 
বিকাশের জন্য স্বরস পান করতে হবে । অতএব. পূর্ণস্বূপ আমি, এই সরা- 
রূপিণী দেবী, তোমাকে পান করি (এই শ্লোক ছুটিতে সুরাপানমন্ত্র বিবৃত 
হয়েছে )1 ৮৫৮৬ 

মন্ত্রেণানেন দেবেশি মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিং 

অনাকুলমসাঃ কুর্ধাদলিপানং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮৭ ॥ 
ওগো দেবেশী, মূলমন্ত্র সহ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সাধক শনৈঃ শনৈঃ মদ্য- 

পান করবে । ৮৭ 

তম্মান্মূলত্রিকোণস্থে কোটিসূর্যসমপ্রভে ১ । 

কুণগুল্যাকৃতিচিদ্রপে* হুনেদ্দ্রব্যং সমন্ত্রকম্ ॥ ৮৮ ॥ 

মূলত্রিকোণস্থে__মুলাধারচক্রের ত্রিকোণে যিনি অবস্থিতা তাতে । 

কুগুল্যাকৃতিচিদ্রপে--কুগ্ডলীর আকৃতিবিশিষ্ট চিদ্কূপিণী যে মহাঁশক্তি 

ভাতে । এঁকে কুলকুগ্ডলিনী, কুণ্ডলিনী, কুগুলী ইত্যাদি নামে অভিহিত কর! 

হয়। পূর্বোক্ত ত্রিকোণে স্বয়ভলিক্ বিরাজমান । তাকে সাড়ে তিন পাকে 
বেষ্টন করে কুগুলিনী অবস্থিতা । 

হুনেদ দ্রব্যং_-দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য আহুতি দিতে হবে। পূর্বোক্ত কুণগুলিনীর 
মুখে অগ্নি আছে। তাতে আহ্ুতি দিতে হবে। মাতৃকাভেদ তন্ত্রের মতে 

“মূলাধারচত্র থেকে জিহবান্ত পর্যন্ত কুণ্ডলিনী অবস্থিত এমনি ভাবনা করতে 
হবে ।” এই ভাবনানৃযায়ী মদ্য মুখে দেওয়। অর্থ কুগডলিনীমুখে আহুতি দেওয়া । 

সাধককে সেইরূপ চিন্তাই করতে হয়। (এ সম্বন্ধে দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় 
শক্তি সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৩-৫৪, ৯২২; মুলাধার চক্রাদি সম্বন্ধে এ, 
পৃঃ ৯৪৮৫২ ; কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে এ, পৃঃ ৯৩২-৩৯ )। 

অতএব, স্বীয় মুলাধারচক্রস্থিত ত্রিকোণে অবস্থিতা কোটিদৃর্ষের প্রভামুক্তা 
কুগুলীর আকারবিশিষ্টা' চিদ্রূপিণীতে মন্ত্রমুক্ত করে মদ্য আহুতি দিতে 
হবে। ৮৮ 

অহস্তাপাত্রভরিতমিদন্তাপরমাম্বতম্ । 

পরাহস্তাময়ে বহ্্ছৌ হোমে স্বীকারলক্ষণম্ত ॥ ৮৯ ॥ 

১. তাবি গ৮-উ+* এবং র গত পাঠঃ তা বি গ, স্বাত্মমূলত্রিকোণহ্ে ॥ ' &,_খ, 
স্বাত্মমূলত্রিকে 'ণোদ্যথকোটিসূর্বসমপ্রভা । 

২ তা বিগ, _খ. চিদ্দ্বীপে ; &ঁ,_উ, এবং র গ, কুগুলাকৃতিচিদ্রূপে । 

৩. তা! বি গ»_উ, এবং র গ-ধৃত পাঠ । তা বি গ, হোমস্বীকারলক্ষণম্। 



১৮২ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

অহস্তা--অহংভাব অর্থাৎ আমি এই ভাব। জগংকে অহংদূপে দেখা 

অহস্তা। পরাহস্তা_পুর্ণাহস্তা, অসঙ্কুচিত অহস্তা। এটি আছে সদাশিবের ॥ 

ইদত্তা-_-ইদংভাব । ইদং অর্থ ইহা, অর্থাৎ যা! আমি ভিন্ন অন্য । সহজ কথায় 

জগং বা জগংসতা ৷ 

অহস্তারূপ পাত্রভরে ইদস্তারপ পরমাম্বত পরাহস্তাময় অগ্নিতে হোম-- 

এরই নাম দ্রব্যস্বীকার অর্থাং মদ্যপান । 

গুরুদৈবতমন্ত্রাণামৈক্যং সঞ্ধিভ্তয়েছ্িয়! । 

যাবছুল্লাসপর্যস্তমুপদেশে পিকেন্মধু ॥ ৯০ ॥ 

বৃদ্ধিবৃত্তি দ্বার! গুরু, দেবত1 ও মন্ত্রের এঁক্য চিন্তা করবে এবং গুরু যে-উল্লাস 
পর্যন্ত মদ্যপান করতে উপদেশ দেবেন সেই পর্যন্ত পাঁন করবে | ৯০ 

চরুকঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো১ দীপো। জ্ঞানপ্রদায়ক2১ | 

পানাৎ পরপদপ্রাপ্তি কৌলে ত্রয়মিতীরিতম্ত ॥ ৯১ ॥ 

বলা হয় চরু সিদ্দিপ্রদ, দীপ জ্ঞানপ্রদ, মদ্যপানে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর 
কৌলাচারে এই তিনটিই পাওয়! যায় । ৯১ 

ভোজনান্তে বিষং মদ্যং মদ্যান্তে ভোজনং বিষম্। 

অম্বতং তদ্িজানীয়াদ্ যদন্নং সৃরয়া সহ ॥ ৯২ ॥ 

ভোজনের পর মদ্য বিষ। মদ্যপানের পর ভোজন বিষ। সুরার সঙ্গে 
যে অনগ্রহণ করা হয় তাই অম্বত বলে জানবে | ৯২ 

চর্ণেন যুতং পানমম্বতং কথিত্ং প্রিয়ে । 

চর্বণেন বিনা পানং কেবলং বিষভক্ষণম্৪ ॥ ৯৩ ॥ 

প্রিয়ে, চব্যের সহিত মদ্যপানকে অম্বতপান বল! হয় আর চব্য ব্যতীত পান 

কেবল বিষভক্ষণ ৷ ৯৩ 

পানঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং দিব্যবীর পশুবক্রমাং। 

দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানং কীরং ম্বদ্বাসনে হতম্ৎ ॥ ৯৪ ॥ 

স্বেচ্ছয়৷। পশুবৎপাঁনং৬ পশুপানমিতীরিতম্ ॥ ৯৫ ॥ 

ী 

তা বি গ”_উ, এবং র গ,-ধত পাঠ 3 তা বি গ, চুল্লনং সিদ্ধিদং প্রোক্তং 

রগ, দীপজ্ঞানপ্রদো ভবেৎ। 

৩ তা বিগ,-_খ, গ, পরতরপ্রাপ্তিঃ কৌলে নিয়ত্মীরিতং ; &,--উ, এবং রগ, কুলেসু 

লয় ঈরিতঃ। 

৪ তা বিগ, _খ, ঙ, এখং র গ,-ধুত পাঠ ; তা বি গ, বিষবদ্ধনম্ । 

তা! বি গ,_খ, ও, এবং র গ,্ধৃত পাঠ ঃ তা বি গ, মুদ্রাসনে কৃতম্। 

৬ তা বি গ,--খ, ও. এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পশুবৎপীতং। 
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৪ 

্বদ্বধাসনে-_ম্বৎ+- বাসনহম্বদ্ধাসন, তাতে! ম্বং_-মাটি, বাসন--যোগীর 

আসন বিশেষ । হাটু গেড়ে পা পিছনে নিয়ে গোড়ালিযুক্ত করে বসে এই 

আসন করা হয় । আবার ম্বহ্ব+ আসনহস্বদ্বাসন ' এর অর্থ কোমল আসন । 

শাস্ত্রে পৌস্প, দারুময়, বাস্ত্, চর্ম, কৌশেয় এবং তৈজস এই ষড়বিধ আসনের 

কথ। বল! হয়েছে (দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১ম খণ্ড, তৃতীয় তরঙ্গ, পৃঃ ২২৬)। এর 

মধ্যে পৌম্প, বান্ত্র এবং কৌশেয় স্পষ্টতঃ কোমল আসন । মৃৎ+- বাসন: 

মদ্বাসন। এখানে বাসন অর্থ পাত্র । অতএব, ম্বদ্ধাসনে অর্থ মাটির পাত্রে । 

দিব্য বীর পশু এই ক্রমে ত্রিবিধ পানের কথা বল হয় । দেবীর সম্মথে 

পান দিব্যপান, মৃদ্বাসনে গৃহীত মদ্য বীরপান আর পশুর মতো যেমন ইচ্ছ! 
পাঁনকে পশুপান বলা হয় । ৯৪--৯৫ 

ভূক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বীরং ভুক্তিপ্রদং ভবেং১। 

পশুপানং নরকদং প্রোক্তং২ পাঁনফলং প্রিয়ে ॥ ৯৬ ॥ 

প্রিয়ে, পানের ফল এইভাবে বলা হয়-দিবাপান ভূক্তিমুক্তিপ্রদ, বীরপান 

ভুক্তিপ্রদ আর পশুপান দেয় নরক | ৯৬ 

দৃষ্টিমানসবাকৃকায়ে যাঁবন্নো ভবতি ভ্রম । 
তাবং পান" প্রকুবীত৪ পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ৯৭ | 

দৃর্টিতে এবং কায়মনোবাক্যে যে-পর্ন্ত ভ্রম না হয় সেই পর্যন্ত পান করবে । 
তাঁর পরের পান পশুপান । ৯৭ 

যাঁবন্লেব্দ্রিয়বৈকল্যং যাবনে। মুখবৈকৃতম্ | 

তাবদেব পিবেন্মদ্যমন্যথা পতনং ভবেৎ৬ ॥ ৯৮ ॥ 

যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বৈকল্য এবং মুখবিকৃতি না হয় সেই পর্যন্ত মদ্য পান করবেঃ 

অন্যথা পতন হবে | ৯৮ 

পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগদ্যতে | 

করাভ্যাং পাত্রমুদ্ধত্য" স্মরেন্মলঞ্চ পাঁছুকাম্৮ | 

আগলান্তং পিবেদ্দ,ব্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥ 

ত৭ বি গ, _খ, উ, এবং রগ, মুক্তিপ্রদং পরিয়ে । 

এ&ঁ,_-উ, এবং র গ, নারকেয়মেবং | 

তা বি গ,--খ, বাকাযান?ং বললভম্চাতিবিভ্রমহ | 

৪ এ, ভবেৎপানং প্রকর্তনাং । চর গ,মুখবিক্রিগা। 

তা বিগ,_-ক, তাবদ্ যঃ পিৰতে মদ্ঘং স মুক্ত! নাত্র সংশয় । 

৭ এ, _খ, ঘটমুদ্ধত্য | ৮ এ,_-ক, ম্মরেচ্চ মূলপান্বকাং ; 

/ ৪টি 

৫ 

৫ 
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পূর্ণাভিষেক- তন্ত্রশান্ত্রে রকম অভিষেকের বিধান আছে-_শাস্তাভিষেক 
ও পুর্ণাভিষেক। অভিষেক একটি শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
.যে অভিষেক হয় তাকে বল হয় শাক্তাভিষেক। 

“কৃতশাক্তাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তার পূর্ণাভিষেক হয়। 

পুর্ণীভিষিক্ত হলেই সাধকের ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে 

অধিকার হয়” (দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২-২৩)। 

আগলান্ত--আগল পর্যন্ত । আগল অর্থ প্রবীণ, প্রো । কাজেই আগলান্ত 

অর্থ প্রোঢল্লাস পর্যন্ত । 

দেবী, পূর্ণাভিষেকমুক্ত সাধকের পানের বিষয় বলছি। সাধক ছৃহাতে পাত্র 

তুলে ধরে মূলমন্ত্র ও পাছৃকামন্ত্র মরণ করবে এবং প্রোৌট়োল্লাস পর্যস্ত মদ্য পান 
করবে । যে এমনিভাবে পান করে সে নিঃসংশয় মুক্ত হয় । ৯৯ 

পীত্বা পীত্ব। পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে । 

উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুর্নজন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১০০ ॥ 

আনন্দাতৃপ্যতে দেবী মুর্চছয়া ভৈরবঃ১ স্বয়ম্। 
বমনাং২ সবদেবাশ্চ তম্মীৎ ত্রিবিধমাচরেং ॥ ১০১ ॥ 

এই শ্লোক দ্টির অর্থ তথা ব্যাখ্যা! সম্বন্ধে মতভেদ আছে । একমতে শ্লোক- 

গুলিতে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে । অন্যমতে মুখ্যতত্বের কথাই শ্লোক- 
দুটিতে বল! হয়েছে । তবে এরাও বলেন যে, সাধারণ সাধকের পক্ষে এসব 

বচন প্রযোজ্য নয়। এগুলি পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের পক্ষে বিহিত। (দ্রঃ শান্তর- 

মুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৬০-৬১) 

পানের পর পান করে যাবে । ভূতলে পতিত না হওয়] পর্যস্ত বার বার 
পান করবে । পতিত হলে উঠে আবার পান করবে । এরূপ করলে আর পুনর্জন্ম 

হয় না। 
এই পানজনিত আনন্দে দেবী তৃপ্ত হন। পান করতে করতে সাধক 

মুচ্ছিত হয়ে পড়লে সে স্বয়ং ঈভরব হয়ে যায়; যদি বমন করে তা হলে সর্ব- 

দেবতা] তৃপ্তহন। অতএব, যাতে এই তিন রকমই হয় সাধককে সেইভাবে পান 

করতে হবে । ১০০-১০৯ 

দিব্যপানরতানাং বৈ যৎ সুখং কুলযোগিনাম্ । 
তং সুখং সার্বভৌমস্থয ন্বপস্যাপি ন বিদ্যতে ॥ ১০২ ॥ 

১ তা বি গ,_খ, ইচ্ছায়! ভৈরবঃ ; এ,--উ, এবং র গ, মুচ্ছনাদ ভৈরবঃ। 

২ এ_ক* রমণাৎ; এ,--খ, বাসনাৎ। : 
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দিব্যপানরত কুলযোগীদের যে-স্বুখ সার্বভৌম নৃপতিরও সে-সুখ থাকে 

না। ১০২ . 

যৎ সুখং কুলনিষ্ঠানাং কুলদ্রব্যনিষেবনাৎ । 
তৎ সৌখ্যমেব মোক্ষঃ স্যাৎ সত্যমেব বরাননে ॥ ১০৩ ॥ 

ওগে! বরাননা, কুলনিষ্ঠ সাধকদের কুলদ্রব্য, পানে যে-সুখ সেই স্ুুখই 
মোক্ষ, এ কথা সত্য । ১০৩ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ বটুকশক্ত্যাদিপুজনম্ । 

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৪ || 

ওগো! কুলেশানী, বটুকশক্ত্যাদির পূজা সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে কিছুটা 

বললাম । আবার কি শুনতে চাও । ১০৪ 

ইতি শ্রীকুলীণবে নিব'ণমৌক্ষদ্বীরে মহারহস্যে সবীগমৌত্তমোত্মে সপবধদ- 
লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধাগ্নায়তন্ত্রে বটুকশক্ঞ্যাদি পূজনং নাম সপ্তম উল্লাস || ৭ || 

সপাদলক্ষশ্লোক-সমন্বিত সর্বাগমোত্মোত্তম নিবাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য 

শীকুলার্ণবতত্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্ভুক্ত উধ্বায়ায় তন্ত্রে বটুকশক্ত্যাদিপৃজন নাম 

সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত । ৭ 

১. তা ৰি গ”_-উ, সম্যক্। 
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শ্রীদেব্যুবাচ। 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণাম্বতবারিধে১ | 

উল্লাসভেদং দেবেশ২ দ্রব্যপাত্রাদিসঙ্গমম্ ॥১। 

আ্ীদেবী বললেন, করুণাম্বতৈর বারিধি হে কুলেশ, বিভিন্ন উল্লাস এবং 

দ্রব্যপাত্রাদির সংযোগের কথা শুনতে চাই । ১ 

রত্যুদ্ধাসনকালঞ্ত শ্রীচক্রস্থিতিমেব চঃ। 

চেষ্টাং কৌলিকশক্তীনাং বদ মে পরমেশ্বর ॥২॥ 

পরমেশ্বর, রতি ও উদ্ধাসন-কাল, চক্রস্থিতি এবং কৌলিক শক্তিদের 

কম্মানুষ্ঠানের বিষয় আমাকে বল। ২ 

ঈশ্বর উবাচ । 

শুণ দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাঁত্রেণ জায়তে দিব্যভাবনা ॥৩॥ 

ঈশ্বর বললেন--দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । 

তা শোনামাত্র দিব্ভাবনার উদয় হ্য়। ৩ 

আরম্তস্তরুণশ্চৈব যৌবনং প্রোড়মেব« চ। 

তদন্তশ্চোন্মনাশ্চৈব মনোল্লাসঙ্শ্চ সপ্তমঃ ॥9॥ 

পরশুরাম কল্পসৃত্রে (১০1৬৮ ) আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢান্ত, উন্মন! 

এবং অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের কথা বলা হয়েছে । এই শ্লোকে সপ্তম উল্লাসকে 

বলা হয়েছে মনোল্লাস ৷ কিন্ত ৯৫ সংখ্যক শ্লোকে তারানাথ বিদ্যারত্ব ব্যবহৃত 
উ-সংখ্যক প্ুঁথিতে এবং রসিকমোহনের গ্রন্থে সপ্তম উল্লাসকে অনবস্থই বলা 

হয়েছে । প্রথম পাঁচটি উল্লাসে বাহ ক্রিয়া থাকে । উন্মনোল্লাসে শুধু মানস 

ক্রিয়া থাকে । অনবস্থোল্লাসে মানস ক্রিয়াও থাকে না। (দ্রঃ শান্ত্রমূলক 

ভারতীয় শক্তিসাধন1, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫-৫৭ ) 

১ তা বি গ, খ, করুণাকরবারিধে । 

হ এ,--উ, এবং র গ, দ্রব্য | ৩ এ, রত্যুল্লাসকমেবঞ্চ 

৪ তা বিগ, _গ, ঘ, হ্ির্তিভৈরবঃ ; এঁ,--উ, এবং রগ» স্থিতিরেব চ। 

«৫ এ,_-উ, এবং রগ, যৌবনঃ প্রো এব। ৬ তা বিগ,-উ, এবং র গ,্ধৃত পাঠ £ 

তাবিগ ততোলাস। 



অফ্টম উল্লাসঃ ১৮৭, 
ঙি 

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রো, প্রোটান্ত, উন্মনা এবং সপ্তম মনোল্লাস এই 

সপ্ত উল্লাস। ৪ 

তত্বত্রয়ং স্যাদারভ্ভঃ কথিতঃ কুলনায়িকে ৷ 

কথিত১স্তরণোলাসস্তরুণং সুখমম্বিকে 1৫1 

ততুত্রয়ং--তিন চুলুক পরিমাণ মদ্য ৷ 

ওগো কুলনায়িক! অন্বিকা, আরন্ভোলাসে তিন চুলুক পরিমাণ মদ্যপানের 

কথা বলা হয়েছে । তরুণোল্লাসে তরুণ সখ (গোলাপী নেশা ) হয় । & 

যৌবনং মনলঃ সম্যগুল্লাসঃ সৃস্থিতিঃ প্রিয়ে । 
স্থলনং দুঙ্মনোবাচাঁং২ প্রৌড়মিত্যভিধীয়তে ॥৬। 

পরিয়ে, যৌবনোল্লাসে মনের সম্যক্ উল্লাস হয় এবং মন স্থির হয়। যে 
উল্লাসে দৃষ্টি মন এবং বাঁক্যের স্থলন হয় তাকে বল! হয় প্রোঢোলাস। ৬ 

সমুল্লাসপরে চক্রে য ইচ্ছেৎও পাত্রমেলনম্। 

অর্ধাক্ প্রোসমুল্লাসং নৈব কুর্ষা কদাচন। 
যথাধিকারং তত্রাপি ক্তব্যং পাত্রমেলনম্ ॥৭॥ 

সমুল্লাসপরে-__সম্যক্ উল্লাস সমুল্লাস। এটি হয় যৌবনোল্লাসে। কাজেই, 
অর্থ দাড়াল যৌবনোল্লাসের পরবর্তা উল্লাসে । 

যথাধিকারং_-অধিকার অনুসারে । “প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মদ্যের পাত্র- 

সংখ্য। শাস্ত্রানুসারে নিদিষ্ট 1” “কোন উল্লাসে কার অধিকার তা কেমন করে 

জানা যাবে । রামেশ্বর বলেন, উল্লাস সাধকের অন্তঃকরণবেদ্য অর্থাৎ সাধক 

কোন উল্লাসের অধিকারী তা তিনি নিজের মনেই জানবেন। স্বয়ং বিদ্বান্ 

হয়ে সুক্ষ বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় দশ অর্থাৎ উল্লাস নিজে সম্যক বিবেচন। করবেন 1” 
_ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৬-৬৫৭ | 

চক্রে যৌবনোল্লাসের পরবর্তী উল্লাসে অর্থাৎ প্রৌঢ়োল্লামে কেউ যদি 

পাত্রসঙ্গতি ইচ্ছা করে তা হলে তার কখনো প্রোঁঢ়োল্লাসের পববর্তী উল্লাসের 

অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। প্রোটোল্লাংসও অধিকার অনুসারে পাত্রসঙ্গতি 
করা উচিত। অর্থাৎ এই উল্লাসে নির্দিষ্টসংখ্যক পাত্রপরিমাণ মদ্যপানে 

অধিকার থাকলেই তবে এই উল্লাসের অনুষ্ঠান করবে । ৭ 

১ তাবিগ,-ক,কায়ত। 

২ এ, খন হ্ৃন্সনোবাচাম্। 

৩ এ,_ও, এবং র গণ সমুলাসে স্থিতে চক্রে যদীচ্ছেৎ। 



১৮৮ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

অদীক্ষিতৈরণাচারৈরতন্ত্রজ্ঞেঈরদৈবতৈঃ | 
দূষকৈঃ সময়ভ্রষ্টৈ২ন কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্ 1৮] 

অদীক্ষিত, অনাচারী, অন্তন্ত্রজ্ঞ, অদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিরোধী, দুষক, 
সময়াচারভ্রষী, এদের সঙ্গে দ্রব্সঙ্তি অর্থাৎ মদ্যপান করবে না । ৯ 

অভিজ্ঞং মন্যমাঁনৈশ্চ প্রপঞ্চব্রতধারিভিঠ৩ | 

পশুভিঃ ক্ষুত্রকর্মস্থৈন কুর্যাদ: দ্রব্যসঙ্গতিম্* ॥৯1 

অভিজ্ঞম্মন্য, প্রপঞ্চব্রতধারী অর্থাৎ সংসার করাই যাদের ব্রত এবূপ, 

ক্ষত্র কর্ম পশুদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি করবে না। ৯ 

্রীদ্বিষ্টেৎগু“রুভিঃ শপ্তৈর্ভক্তিহীনৈষ্দরাত্মভিঃ | 

কূুলোপদেশহীনৈশ্চ ন কুর্যাদ দ্রব্যসঙ্গতিম 11১০1 

সত্রীবিদ্বেষী, গুরুশাপগ্রস্ত, ভক্তিহীন, দুরাতসা, কুলোপদেশহীন ব্যক্তিদের 
সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি করবে না । ১০ 

পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞাঃ শ্রুতিস্মৃত্যর্থবেদিন2৭ | 

কুলধর্সানভিজ্ঞাশ্চেত্তৎসঙ্গং পরিবর্জয়েৎ৮ 11১১ 
যার! পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ শব্দশান্ত্রবিদি তাকফিক, শ্রুতি ও স্মৃতির অর্থ 

যারা জানে তার! কুলধর্ম সম্বন্ধে যদি অনভিজ্ঞ হয় তা হলে তাঁদের সঙ্গ বর্জন 
করতে হবে | ১১ 

সংকুলে৯ চ প্রসৃতা ব' বৃদ্ধাশ্চাচারবতিনঃ১০। 

ত্বংপুজাবিমুখা স্যুশ্চেত্তসংসর্গং পরিত্যজেং 11১২)! 
যাঁর! সংকুলজাত, বৃদ্ধ অর্থাৎ পণ্ডিত, আচারপরায়ণ (স্মার্তাদি আচার ) 

তার যদি তোমার পুজাবিমুখ হয় তা হলে তাঁদের স'সর্গ পরিত্যাগ করতে 
হবে। ১২ 

্ত্রীপৃত্রমিত্রৰন্ধনাং স্সিপ্ধানামপি১১ পাতি । 
কুলাচারানভিজ্ঞানাং সঙ্গতিং বর্জয়েৎ পরিয়ে 11১৩) 

১ তা বিগ,_-উ, এবং রগ, রতত্বজ্কে | ২ এ, সমরভ্রফটে। 

৩ তাবিগ,_ঘ, চারিভিঃ | ৪ তা বি গ, _উ, এবং রগ, পাত্রসঙ্গতিম্ । 

৫ তা! বিগ,-_গ, ঘ, ত্রীপুষ্টৈঃ | ৬ &,__ঙ, এবং র গ, ভ্রাতৃহীনৈ। 
৭ এ,--খ, সেবিনঃ ; এঁ,_উ* এবং র গ, বিভমত | 

৮ তাবিগ,_ক, তৎসবং বজয়েত প্রিয়ে। 

৯ তা বি গ,_গ, ঘ€ঙ, তৎকুলে। 

১০ তা বি গ,-_ঙ, এবং র গ, বৃদ্ধাচার প্রবর্তকাত। 



অষ্টম উল্লাসঃ ১৮৯. 
ষ্ 

প্রিয়ে পার্বতী, স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধবদের প্রতি স্েহপরায়ণ হলেও যারা 
কুলাচারে অনভিজ্ঞ তাদের সঙ্গতি বর্জন করতে হবে । ১৩ 

অদৃষ্টপুরুষাঁণাঞ্চ১*দেশান্তরনিবাসিনাম্ | 

বিনা সক্কেতযোগেন ন কুধাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম 11১৪।। 

যারা না-দেখা মানুষ এবং যারা দেশান্তরবাসী মানুষ সঙ্কেতযোগ ছাঁড়া' 

অর্থাং তারা কুলাগারপরায়ণ এরূপ সঙ্কেত না পেলে তাদের সঙ্গে ভ্রব্যসঙ্গতি 

করতে নেই । ১৪ 

একপাত্রং ন কুবীত যদি সাক্ষাৎ কুলেশ্বরঃ। 
মন্ত্রাঃ পরাজুখাস্তস্য২ বিদ্ষশ্চৈব পদে পদে ॥১৫।। 

সাধক যদি সাক্ষাৎ কুলেশ্বর হয় তা হলেও একপাত্র স্থাপন করবে না । 

করলে তার মন্ত্রসমূহ বিমুখ হবে এবং পদে পদে বিগ্ম উপস্থিত হবে । ১৫ 

স্বপাত্রস্থিতহেতুঞ্চ ন দদ্যাত্তৈরবায় চ। 
যদি দদ্যাংকুলেশানি দেবতাশাপমাপ্রুয়াৎ ॥ ১৬ ॥ 

ওগো কুলেশানী, স্বপাত্রস্থ মদ্য ভৈরবকে নিবেদন করতে নেই। যদি 
কেউ করে তা হলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে । ১৬ 

আসনং ভোজনং পাত্রমম্বরং শয়নাদিকম্ৎ । 
অনভিজ্ঞেরনহৈশ্চ সঙ্করং* নৈব কারয়েং ॥ ১৭ ॥ 

আসন, ভোজন, মদ্যপাত্র, বস্ত্র, শয়নাদির সঙ্গে কুলাচারে অনভিজ্ঞ 
অযোগ্য ব্যক্তিদের আসনাদির সংমিশ্রণ করাবে না । ১৭ 

ভ্রোতোভেদেন বা কুর্যাৎ কৌপিকঠৎ পাত্রমেলনম্। 
পূর্বদক্ষিণযোরৈক্যমুদকৃপশ্চিময়োস্তথা ॥ ১৮ ॥ 

স্রোতোভেদেন-_ভ্রোতভেদ অনুসারে । স্রোত অর্থ ধারা, গুরুশিষ্যপর- 

ম্পরায় যে ধারা চলে আসছে । এই শ্লোকে আম্মায়ানুসারে ক্রিয়ানৃষ্ঠান-ধার! 
নির্দিষ্ট হয়েছে মনে হয়। কেননা, এতে পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম এই চার 

স্রোত বা ধারার উল্লেখ কর! হয়েছে । 

তা বি গ৮_-উ, এবং র গম*ধুত পাঠ; তা বি গ, অদৃষ্টপোঁকষাণাঞচ। 
তা বি গ”_ঙ, এবং র গ,-ধুত পাঠ তা! বি গ, পরামুখা যাস্তি। 
তা! বি গ”_উ, এবং রগ, মুপানৎ শয়নানি চ। 

তা বি গ,_-খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, সঙ্গমং। 
তা বি গ,”_-ঙ, এবং র গ, কৌলিকৈঃ। কি ওটি 6 % 



১৯০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

ক্রোতোভেদ অনুসারে কৌলিক পাত্রমেলন করবে। পূর্বক্রোত ও দক্ষিণ- 
শ্োতের মধ্যে এঁক্য এবং উত্তরম্োত ও পশ্চিমম্লোতের মধ্যে এঁক্য বিরাঁজ- 

মান। ১৮ 

তস্মিন্ ক্রমার্চনপরৈবাঁরৈঃ স্বসদৃশৈরপি । 
কামিনীভিশ্চ তৎকুধাং ভ্রোতসাঞ্চ চতুষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥ 

ক্রমার্ঠনপরৈঃ-_ ত্রমার্টনপরায়ণদের সহিত । ক্রমার্চন ক্রমমতানুসারে 
অর্চনা । ক্রমমত কুলমত থেকে ভিন্ন অপর একটি মত। তবে কুলমতের সন্কে 

এই মতের অনেক মিলও আছে । এইজন্য একে কুলমতের সোদর মত মনে 

কর হয়। চত্রকল্পন৷ ক্রমমতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ক্রমমতের সাধনায় 

চক্রপুজা বিহিত। (বিস্তৃত বিবরণ_-দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম 
সং, পৃঃ ৩১৮২৮) 

ক্রমার্চনারত বীরাচারী আত্মসদূশ সাধকদের এবং শক্তিদের সহিত সাধক 

চাঁর প্রোত অনুসারেই পাত্রমেলন করবে । ১৯ 

যোগিভিধোগ্িনীভিশ্চ প্রদত্তং পূর্ণপাত্রকম্ । 

স্বমাতৃপাদ্বকামুলমন্ত্রজপ্তং১ পিৰেও প্রিয়ে ॥ ২০ ॥ 

প্রিয়ে, স্বমাতৃকামন্ত্র, পাহুকামন্ত্র ও মুলমন্ত্র জপ করে যোগীদের ও যোগিনী- 
দের প্রদত্ত পুর্ণপাত্র পান কর! উচিত । ২০ 

কচিং যদৃচ্ছয়! প্রাপ্তংমলিপাত্রন্তও ভক্তিতঃ । 

আদায় পর্ববংজপত্বা! পিৰেদ্দেবি গুরুং স্মরন্ঃ ॥ ২৯ ॥ 

দেবী, চিৎ যদৃচ্ছা প্রাপ্ত অলিপাত্র ভক্তিভরে গ্রহণ করে এবং রঃ মন্ত্র 

জপ ও গুরুস্মরণ করে পান কর। উচিত । ২১ 

গুরুশক্তিস্বতানাঞ্চ গুরুজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োঃ। 

স্বজ্যোষ্টস্যাপি চোচ্ছিষ্টং খাদেন্নান্যস্য পার্বতি ॥ ২২ ॥ 
পার্বতী, গুরুর শক্তি এবং কন্যার, তার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার এবং স্বীয় 

জ্যেষ্ঠেরও উচ্ছিষ্ট খাবে, অন্যের নয় । ২২ 

শক্তুযচ্ছিষ্টং পিবেদ্ দ্রব্য বীরোচ্ছিউপ্চ চর্বণম্ । 

আত্মোচ্ছিষ্টং ন দাতব্যং পরকীয়ং ন ভক্ষয়েং ॥ ২৩ ॥ 

তা বি গ,-ক, মন্ত্রং চন্দ্রং | 

এ,_ঙ, এবং র গ, যদৃচ্ছর়! তু সম্প্রাত। 

তা বি গ,__খ, অলিপানস্ত। 

এঁ,--উ, এবং র গন» দ্দেবি গুরুং স্বঞ্চ ম্ময়েৎপ্রিয়ে। 
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অষ্টম উল্লাসঃ ১৯১ 

শক্তির” উচ্ছিষ্ট মদ্য পান করবে, বীরের উচ্ছিষ্ট মুদ্রা ভক্ষণ করবে । 
( নজের উচ্ছিষ্ট কাউকে দেবে না । পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে না। ২৩ 

উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো লোচ্ছিষ্টমর্পয়েং১ | 

চক্রমধ্যেহপি দেবেশি অন্যথ1২ পতনং ভবেং ॥ ২৪ ॥ 

দেবেশী, এমন কি চক্রমধ্যেও নারীদের উচ্ছিষ্ই ভক্ষণ করবে কিন্তু 

তাদেরকে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করবে না। এর অন্যথা! করলে পতন হবে । ২৪ 

কনিষ্ঠানাং স্বশিষ্াণাং৩ দদ্যারচ্ছিষ্মমিৰকে | 

দদ্যাং স্েহেন যোইন্যেভ্যঃ৪ স ভব্দোপদাস্পদম্ ॥ ২৫ ॥ 

অপ্বিক1, কনিষ্ঠদের ওনিজের শিষ্ঠদের উচ্ছিষ্ট দেওয়া উচিত, যে স্নেহবশে 

অন্যদের দেয় সে আপদগ্রস্ত হয় । ২৫ 

আসবোচ্ছিষ্টপাত্রস্ত৫ যে বা গৃহ্রাতি মোহতঃ৬ । 

স্নেহাল্লোভাৎ ভয়াদ্বাপি দেবতাশাপমাপ্রুয়াৎ ॥ ২৬) 

মোহ, স্েহ, লোভ বা ভয়ের কারণে যে মদ্যের উচ্ছিষ্ট পাত্র গ্রহণ করে 

তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে । ২৬ 

প্রোটোল্লাসে কুলেশানি” কুধাদ্বলিবিসর্জনম্৯ । 
পুজাগৃহাদ্ বহিঃ কুর্াৎ ত্রিকোণে তু১* গৃহান্তরে ॥ ২৭ ॥। 

কুলেশানী, প্রো ঢোল্লাসে বলি বিসর্জন করতে হয়। পুজাগুহের বাইরে 

অন্য গৃহে ত্রিকোণে এটি করতে হবে । ২৭ 

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পুজ্য১১ ধ্যায়েদু চ্ছি্উভৈর বম্ । 
গদাত্রিশুলডমরুপাত্রহস্তং ভ্রিলোচনম্। 

কৃষ্ণাভং ভৈরবং ধ্যায়েং সববিদ্বনিবারণম্ || ২৮ ॥ 

গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতের দ্বারা উচ্ছিষ্জৈরবের পূজা করে তার ধ্যান করতে 
হবে। তিনি ত্রিলোচন। তার হাতে গদা, ত্রিশুল, ডমরু এবং পান পাত্র। 

তিনি কৃষ্ঠাভ এবং সর্বিঘনিবারক । এইবরূপে ভৈরবের ধ্যান করতে হবে । ২৮ 

১ তা বি গ,__খ, নান্যোচ্ছিউং সমর্পয়েখ। ২ তা বিগ,উ, এবং র গ, নান্যথ|। 

৩ তা বি গ»_উঃ এবং র গ, কনিষ্ঠানাস্ত শিক্তাণাং। ৪ তা বিগ,_খ, যোহন্যোম্যম্ | 

& তা বিগ,_উ, এবং রগ, আসনোচ্ছিউপাত্রস্ত । 
৬ এ, যে গৃহাতি বিসুঢ়ধীঠ ॥ তা! বি গ”_খ, সুধী । ৭ এ, মোহাৎ। 

৮ রগ, মহাদেবি। ৯ তা বি গ,--উ, এবং র গ, কুর্ধাদলিবিবর্জনম্। 

১০ তাবি গ,_খ, ব্রিকোণং ভূতগৃহাত্তরে £ এ,-_-উ, এবং র গ, ভ্রিকোণং ব]। 
১১ তা বিগ, ও, এবং রগ, শিত্তে। | 



১৯২ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

তারত্রয়ং সমুচ্চার্য পশ্চাদ্দুচ্ছিটউৈরবম্। 
এহিযুগ্মং ৰলিং গৃহ্যুগ্মং হু” ফড়িতি১ দ্বিঠাত্তকঃ ॥ ২৯ ॥ 

ৰলুযুদ্াসন২মন্ত্রোহয়ং দ্বাবিংশতিভিরক্ষরৈ2 | 

শান্তিস্তবং পঠেৎ পশ্চাত্তর্পয়েদলিবিন্দ্রাভিঃ ॥ ৩০ ॥ 

২৯ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্তর্ভুক্ত “ফট্ চ* এই পাঠের পাঠীন্তর 
পাদটীকায় নির্দেশ করে তারানাথ বিদ্যারত্র মহাশয় মন্তব্য করেছেন, বন্থপৃস্তকে 
ভ্ু* ফড়িতি” পাঠ থাকলেও হু"ফট- পাঠ ধরলে মন্ত্রটির দ্বাবিংশতি অক্ষর 

হয়না বলে তিনি মুলে উক্ত পাঠ বর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি যে-পাঠ 
ধরেছেন তা ধরলেও অর্থাৎ “ফট: স্বাহা” এই পাঠ ধরলেও মন্ত্রটি দ্বাবিংশতি 

অক্ষরের হয় না; একটি অক্ষর কম পড়ে । আমাদের মনে হয় “ফট চ* এই 

পাঠের স্থলে ন্ু* ফট এই পাঠই যথার্থ পাঠ। কেননা, তাতে মন্ত্রটিতে 

দ্বাবিংশতি অক্ষর পাওয়া যায় । 

ত্রী* উচ্চারণ করে উচ্ছিষ্ভৈরব বলতে হবে। এর পর দ্বার এহি, বলি, 

তারপর দুবার গৃহু, হু* ফট: স্বাহা বলতে হবে । ত। হ'লে দীঁড়াল ত্রী* উচ্ছিই- 

ভৈরব এস এস, বলি গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, হু” ফট স্বাহা [ মন্ত্রটি-_ত্রীঃ 

উচ্ছিষ্টভৈরব এহি এহি ৰলিং গৃহ্ন গৃহ হু" ফট: স্বাহা ]। 

এটি দ্বাবিংশতি অক্ষরের বলি-উদ্বাসন মন্ত্র। এরপর শান্তি স্তব পাঠ করে 

অলিবিন্দ্ব দ্বারা তর্পণ করতে হবে । ২৯-৩০ 

যজন্তি দেব্যো হরপাদপঙ্কজম্ 

প্রসন্নধামাম্বতত্মোক্ষদায়কম্। 

অনন্তসিদ্ধান্ত মতি *প্রবোধকম্ 

নমামি চক্রাষ্টক*যোগিনীশম্ ॥ ৩১ ॥ 

যোগিনীচক্রমধ্যস্থং মাতৃমগ্ডলবেন্টিতম্। 
নমামি শিরসা নাথং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্ ॥ ৩২ ॥ 

অনাদিঘোরসংসারধ্বান্তৈকধ্বংসকারিণেও । 

নমঃ শ্রীনাথবৈদ্যায়+ কুলৌষধিবিধায়িনে ॥ ৩৩ ॥ 

তা বিগ, ক, খ, গ, ঘ,-্ধত পাঠ ; ত বি গ, এবং র গ, ফ ট্্চ। 

তা বিগ, ক, ৰল্যলাসন। ৩ তাবিগ, ৬, এবং রগ, প্রসন্নবামহিত । 

এঁ, এবং ত1 বি গদ_খ»-ধৃত পাঠ £ তা বি গ, ময়। 

তা বি গ,_-৬, এবং র গ,-ধৃত পাঠ * তা! বি গ, চাষ্টাউক। 

তা! বি গ,-_উ, এবং রগ, পরিধ্বংসৈকছেতবে। ৭ এ, বেল্লায়। ৪ চি 06 // ৮ 
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দেবীরা প্রসন্নধাম-অম্বত-মোক্ষ-দাঁয়ক হরপাদপদ্ধের পূজী করেন। অনন্ত- 

সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধি-প্রবুদ্ধকারী চক্রাষ্টকযোগিনীশকে প্রণাম করি । যোগিনীচক্র- 

মধ্যস্থ মাতৃমগ্ডলবেষ্টিত ভৈরবীপ্রিয় ভৈরবকে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করি । 
অনাদিঘোরসংসারের একমাত্রতিমিরনাশকারী কুলোৌষধের ব্যবস্থাদায়ক 

বৈদ্যরূপ শ্রীনাথকে নমস্কার | ৩১-৩৩ 

আপদে ছুরিতং রোগাঃ সময়ীচাঁরলজ্যনাৎ১ । 

যে তে সর্বেং ব্পোহন্ত দিব্যচক্রহ্য মেলনাৎ 1৩3।। 

সময়াচার লঙ্ঘনের জন্য যে যে আপদ, পাপ এবং রোগ হয় সে-সব দিব্যচক্র- 

মেলনহেতু দূরীভূত হোক 1 ৩৪ 
আম্মুরারোগ্যমৈশ্র্ষং কীতিলাভঃ স্বখং জয়ঃ | 
কান্তিম্ননোহর। চাস্ত পাস্ত সর্বাশ্চ দেবতা2 11৩৫।। 

আমু, আরোগ্য, এশ্বর্ধ, কীতিলাভ, সুখ, জয়, সুন্দর কান্তিলাঁভ হোক । 

সমস্ত দেবতা আমাকে (সাধককে ) রক্ষা করুন । ৩৫ 

সম্পূজকানাং প্রতিপালকানাঁং যতীন্দ্রযোগীন্দ্রতপোধনানাম্। 

দেশস্য রাক্ট্রগ্য কুলদ্য রাঁজ্ঞঃ করোতু শান্তিং ভগবান্ কুলেশ ॥৩৬।। 

পুূজকদের প্রতিপালনকারা, যতীন্দ্র, যোগীন্দ্র, তপোধন-_-এদের এবং দেশ 

রাষ্ট্র কূল ও রাজার ভগবান্ কুলেশ শান্তি বিধান করুন । ৩৬ 

নন্দস্ত সাধকতকুলান্বয় গদর্শকা যে সিংহাসনাছ্যষিতশাক্ত€ মহান্বয়া যে। 

নন্দন্ত সর্বকুলকোৌলঙরতাঁধ পরে যে চান্যে বিশেষপদতেদকশান্তবা যে |1৩৭।। 

সাধকদের কৌলাচারানুসরণ ধারা দর্শন করেন এবং ধারা সিংহাসনাদিতে 
উপবিষ্ট শান্ত অভিজাতবংশীর তাঁর! আনন্দিত হোঁন। আনন্দিত হোন 

সবকুলকৌলাচাররত উত্তম ব্যক্তিরা এবং অন্য ধীর! বিশেষপদ (যা জীব- 
স্বরূপকে সন্কৃচিত করে তাই বিশেষপদ ) বিনাশ করেন তারা । ৩৭ 

নন্দস্ত সিদ্ধগুরবস্তদ নুক্রমজ্ঞা' জ্যেষ্টানুগাঃ” সময়িনে। বটুকাঃ কুমার্য2। 
যে১ যোগিনীপ্রবরবীর কুলে প্রসূত1 নন্দস্ত ভূমিপতিগো১পদ্বিজসাধুলোকাঃ ॥৩৮॥ 

তা বি গ,_খ, মেলনাৎ। ২ এ,--উ, এবং.র গ, তৎসবাণি। 

৩ তা বি গ,--খ, ঘড়বিধ। ৪ এ,_-ক, ঘৰত পাঠ; তা! বি গ, কুলাঘয়।, 

৫ এ&,_ক, সৃষ্টাদ্যলক্ষচতুরুক্ত ; এ,_গ, ঘ, সৃষ্ট্যণদ্নীক্ষ্য চতুরস্র। 

৬ এ,_উ, সাধুকৃলমর্ম । ৭ তা বিঞ্া”_উ, স্তদনুক্রমৌঘাঃ। 
৮ এ&,-ধুত পাঠ; তা বি গ, জ্যন্ঠীহ্বয়া । ৯ এ&,--খ, ষড়, 

১০ এ, ভূমিপতয়ে? £ তা বি গ,_ঙ, আচার্যভূমিপতয়ো। 
১৩ 



১৯৪ কুলার্ণ বতন্ত্রম 

সিদ্ধগুরুগণ এবং তাদের পরম্পরাবিদ ব্াজিরা, বৃদ্ধদের অনুগামী 

ব্যক্তিরা, আচারপরায়ণ (সময়াচারপরায়ণ ) ব্যক্তিরা, বট্ুকেরা, কুমারীরা 

এবং যোগিনী-অভিষ্ট বীরকুলেজাত ব্যক্তিরা, ভূপতি-গো-ছ্বিজ-সাধুব্যক্তিগণ 

আনন্দিত হোন । ৩৮ 

নন্দস্ত নীতিনিপুণ। নিরবদ্য নিষ্ঠা নির্নংসর' নিক পমা নিরুপদ্রবাশ্চ | 
নিত্যং নিরঞ্জনরত1 গুরবে! নিরীহা।১ শান্তাশ্চ শান্ধমনসো হতংশোকশঙ্কাত |৩৯।। 

নীতিনিপুণ, নিরবদ্যনিষ্ঠামুক্ত, ঈর্ষাণৃন্য, তুলনাহীন, নিরুপদ্রব, নিত্য 

নিরঞ্জনে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিরা আনন্দিত হোন । আনন্দিত হোন গুরুরা, 

নিরীহ শান্ত নিরুদ্বিগ্রমন]1 ব্যক্তির এবং যাদের শোক এবং শঙ্কা অপগত হয়েছে 

এরূপ ব্যক্তিরা । ৩৯ 

নন্দন্ত যোগনিরতাঃ কুলযোগমুক্তা হ্যাচাধসাময়িক সাধক পুত্রকাশ্চ। 

গাঁবে। দ্বিজা যুবতয়ে। যতয়ঃ কুমাধষ্যোধমে চরস্ত নিরতা গুরুভক্তলোকাঃ ॥ ৪০9 ॥ 

যোগনিরত ব্যক্তিরা, কুলযোগসাধকেরা, আচার্ষেরা, সময়াচাররত 

ব্যক্তিরা, সাধক পুত্রেরা, গো-সমুহ, দ্বিজগণ, যুবতীগণ, যতীগণ এবং কুমারীগণ 
আনন্দিত হোন। অনুরক্ত গুরুভক্ত ব্যক্তিরা ধর্পপথে চলুন । ৪০ 

নন্দস্ত সাধককুল হৃলমাত্মনিষ্ঠাঠ৩ শাপাঃ পতন্ত সময়ছ্িষিৎ যোগিনীনাম্। 
স! শাম্তবী স্ফুরতু কাঁপি মমাপ্যবস্থা যস্তাং গুরোশ্চরণপঙ্কজমেব সত্যম্ৎ ॥8১॥ 

সম্যক আত্মনিষ্ভ সাধকগণ আনন্দিত হোক 1 যারা সময়দ্বেযষী অর্থাং 

কুলাচারবিছেষী তাদের যোগিনীদের অভিশাপ লাগুক। আমারও এমন 

কোন শাস্তভবী অবস্থার স্ুরণ হোক যাতে গুরুপাদপদ্ধই সত্য হয়। ৪১ 

যাশ্চক্রক্রমভূমিকাবসতয়ে। নাড়ীযু যাঃ সংস্থিতা 

যাঃ কায়োদ্গতরোমকুপনিলয়া ষাহ সংস্থিতা ধাতুবু*। 

উচ্ছ্বাসোমিমহা "তরঙ্গ নিলয় নিশ্বাসবাসাশ্চ যা 

স্তা দেব্যে। রিপুপক্ষভক্ষণরত। নন্দস্ত* কৌলাচিতাঃ৯ ॥ ৪২ ॥ 

১ তাবি গ”-খ, নিরংশাঃ | ২ এ, হত। 

৩ এ, সাধকগুণাদ্যনিমাদ্যনিষ্ঠাঃ ) ত1 বি গ”-গ, ঘ হানিমাদিনিষ্ঠাঃ ; ৩, 
কুলান্যলিমা ত্নিষ্ঠ।ম্। ৪ এ, প?প। জহ্স্ত সময়াদ্দিশি। 

৫ তা বি গ,_খ, লভ্যং ; এ,--উ, সেব্যং। ৬ তা বি গ,_-খ, সাধুষু। 
৭ তা বিগ,_উ, এরং র গ, ধূত-পাঠ ; তা বি গ»_-ক, গ, উলাসোমি ; 

তখ বি গ, উজ্জ্ধাসোমিমকৎ। 

৮ তখ বি গ,-ঙ, এবং রগ, ভক্ষণপরাস্তৃপ্যন্ত। ৯ এ, মন্ত্রাচিতাঃ ৷ 



অইম উল্লাসঃ | ১১৫ 

ধারা বট্চক্রাদি ক্রমসংস্থিত ভূমিতে অবস্থান করছেন, ধারা নাড়ীতে 
কায়োদ্গত লোমকুপসমূহে ও রসরক্তাদি ধাততে অবস্থান করছেন, ধার] উচ্ছ্বাস- 

রূপ উমির মহাতরঙ্গে ও নিশ্বাসে অবস্থান করছেন, সেই রিপুভক্ষণরতা কৌলি- 
কািতা দেবীগণ আনন্দিত হোন । ৪২ 

যা দিব্যাঃ১ কুলসন্তবাঃ ক্ষিতিগতা যা! দেবতা স্তোয়গা 

যা নিত্যং প্রথিত প্রভাঃ শিখিগতা৷ যা মাতরিশ্বালয়া2৩ । 

যা ব্োোমাহিতঃ মণগ্ডলাম্বৃতময়। যাঃ সর্গাঃ স্বদা__:* 

স্তা.পর্বাঃৎ কুলমার্গপালনপরাঃ৬ শান্তিং প্রযচ্ছন্ত মে ॥ ৪৩ ॥ 

যাঁরা স্বর্গস্থিতা, কুলসম্ভব', ক্ষিতিগতা1, যে দেবতার! জলগতা', ধার! নিত্য- 

প্রভাবিস্তারকারিণী, অগ্নিগতা, বামুগতা, আকাশে কক্ষপথে স্থাপিতা, ধারা 
সরবগামিনী, সর্বদাঁয়িনী, সেই সব কুলমার্গপালনপরায়ণ1 দেবীগণ আমাকে 

শান্তি দিন। ৪৩ 

উদ্ধে বন্দাগুডকে* বা দিবি গগনতলে ভূতলে বা তলে বা” 

পাতালে বানলে৯ বা সলিলপবনয়োধত্র কৃত্র স্থিতা বা। 

ক্ষেত্রে পাঠোপপীঠাদিযু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন১* 
প্রীতা দেব্যঃসদ1 নঃ কৃত১১ ৰলিবিধিন। পান্ত বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ১২ ॥58॥ 

উধ্বে ত্রন্মাণ্ডে, সর্গে, গগনতলে, ভূতলে, তলে, পাতালে, জনলে, সলিলে, 

পবনে কিংবা যেখানে সেখানে অবস্থিতা, ক্ষেত্রে, পাঠ-উপপাঠাদিতে স্থাপিতা, 

ধৃূপদীপাদির দ্বার! এবং সম্পাদিত বলি-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রীতা বীরেন্দ্বন্দ্যা 
দেবীগণ আমাদের সবদা রক্ষা! করুন । 8৪ 

১ তা।ব গ,-গ,ধৃত পাঠঃ তা বি গ? এবং রগ, দেবাঃ | 
২ তা বি গ,_খ, গ, ঘ, যা যা র'তা । 

৩ এ,_ক, এবং র গ, যা নিত্যা মুদিতপ্রভা % তা বি গ”_খ, ষা দেব]ঃ কথিতাঃ 

প্রভাকরগত। ; এ,_উ* এবং র গ, নিধিগতা। যা যা ভূবি প্রহ্িতাঃ। 
ত বি গ,_-গ, ঘ, ব্যো'মাম্বত। ৫ এ,_উ, এবং রগ, দেব্যঃ। 

৬ তা বিগ,_:ক, গ, ঘ, পলায়নরত:১ ৭ এ, খ.প্ুত পাঠঃ তা বি গ, এবং রগ, 

ৰন্ধাগুতো । 

৮ এ, খ, উ, এবং র গ,নিষ্চলে বা। ৯ এক, গ. ঙ, এবং রগ, তলে। 

১০ এ,-_খ, ক্ষেত্রোপক্ষেত্রগীঠাদিয়ু চ কৃতপদ। ধুপদীপালিমাংসৈঃ ; ৮৬, এবং র গ, 
তীর্থে গীঠোপপীঠাদিযু চ কৃতপদান্তে সুরাঃ সবপুজ্যা ঃ 

১১ 1 বি গ,-খশ্ধত পাঠ; তা বি গন, শুভ । 
১২. এ,_উ, এবং র গ, স্তপ্যন্ত জ্ঞানদেব্যত্বলিৰলিপিশিতৈ “ৃপদীপাদিকেন | 



১৯৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

ৰন্দা শ্রীঃ শেষদুর্গাগুহবটুকগণ1১ ভৈরবাঃ ্ষেত্রপাদ্যা 

বেতালাদিত্যরুদ্রগ্রহবসুমনুসিদ্ধাম্পরোগুহকাদাঃ২ । 

ভূতা গন্ধরববিদ্যাধরখাষিপিতৃযক্ষাসুরাঁঃ কিনরাদ্যা৩ 
যোগীশাশ্চারণাঃ কিংম্পুরুষমুনিবরাশ্চক্রগাঃ পাস্ত সবে ॥ 1৪৫ 

ব্রন্মা, শ্রী, শেষনাগ, দূর্গ, কাণ্তিক, বইকগণ, ভৈরবগণ, ক্ষেত্রপালগণ, 

বেতালগণ, আদিত্যগণ, কুদ্রগণ, গ্রহগণ, বসুগণ, মনুগণ, সিদ্ধগণ, অগ্সরাগণ, 

গুহ্াকগণ, ভূতগণ, পন্ধর্গণ, বিদ্যাধরগণ, খষিগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, অস্ুরগণ, 

কিন্নরগণ, যোগীশ্বরগণ, চারণগণ, কিম্পুরষগণ, মুনিবরগণ, চক্রগামিগণ, এরা 
সকলে আমাদের রক্ষা করুন । ৪৫ | 

দেহস্থাখিলদেবতা৷ গজমুখাঠ৫ ক্ষেত্রাধিপ1 ভৈরব 

যোগিন্যে বটুকাশ্চ যক্ষপিতরে! ভূতাঃ পিশাচ? গ্রহাঃ। 

অন্তে ভূচরখেচর] দিশিচর1 বেতালকাশ্চেটকা" 

স্তুপ্যন্তাং কুলপুত্রকস্য পিৰতঃ পানং সদীপঞ্চরুম্৬ ॥ ৪৬ ॥ 

দেহস্থ সব দেবতাগণ, গজাননগণ, ক্ষেত্রাধিপতিগণ, ভৈরবগণ, যোগিনীগণ, 

বটুকগণ, যক্ষগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ, অন্যসব ভূচরগ্ণণ, 

খেচরগণঃ দিকৃচরগণ, বেতাঁলগণ, চেটকগণ সকলে কুলপুত্রের প্রদত্ত দীপান্থিত 
চরুসহ পানীয় পান করে তৃপ্ত হোন । ৪৬ 

সত্যঞ্চেদ্ গুরুবাক্যমেব পিতরো দেবাশ্চ চেদ্ যোগিনী" 

প্রীতা চেং৮ পরদেবতা যদি ভবেদ্বেদাঁঃ৯ প্রমাণং হি চেং 

শাক্তেয়ং১ যদি দর্শনং ভবতি চেদাজ্ঞাপ্যমোধঘাঁপি চেং১১ 

সত্যঞ্চাপি চ কৌলধর্পরমং স্যান্মে জয়ঃ সর্বদা ॥ ৪৭ ॥ 
গুরুবাঁক্যই যদি সত্য হয়, পিতামাতা দেবগণ ও যোগিনী যদি সত্য হন, 

পরদেবতা যদি প্রীত হন, বেদ যদি প্রামাণ্য হয়, এই শাক্তমত যদি দর্শন হয়, 

গুরুর আজ্ঞা যদি অমোঘ হয়, তা হলে আমার এই কৌলধর্মোত্তমও সত্য, 
এবং সর্দা আমার জয় হবে । ৪৭ | 

তা বি গ, ক, গ, ঘ, গণপতিরাড. | 

২ এ+ এবং র গ, কুদ্রাদিত্য] গ্রহান্তে বসৃপিতৃমুনয়ঃ সিদ্ধয়ে! গুহাকাগ্যাঃ | 
৩ তা বি গ,-ক, পিতৃযক্ষান্বরা দিব্যযোগ1 ; এ&,-৬, এবং রগ, পিতরঃ কিন্রা' 

যক্ষনাগ1 | ৪ তা বিগ,-ক, গ, ঘ, যে গীশাশ্চাকুরূপাঁম্ 1 

« এ, _৬,"ধূত পাষ্ঠ ; তা'বি গ, গজমুখা। ৬ এ উ,পিতরঃ পীত্বা সমীপে চরুম্।. 
৭ তাবি গ”_ঙ, এবং রগ, চতুরে! বেদ।গম] যোগিনী । ৮ এ, মন্ত্রাশ্চেৎ ।' 

৯ এ বন্ধ। ১০ এ, শাভীয়ং। ১১ এ, চেদ্নাজ্ঞাপ্যমার়াস্তি চেখ। 
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নন্দন্ত সাধকাঃ সর্বে নশ্যন্ত কুলদৃষকাঃ। 

অন্তংস্থ৷ শাস্তবী মেহস্ত১ প্রসন্নোহস্ত গুরুঃ সদা ॥ ৪৮ ॥ 

সব সাধকেরা আনন্দিত হোন । কুলধর্মদূষকেরা সব বিনাশপ্রাপ্ত হোক । 
আমার অন্তরে শাস্তবী অধিষ্টিতা হোন। গুরু সর্বদা প্রসন্ন হোন । ৪৮ 

যদ্যেষ! ভৈরবী দেবী যদি ভৈরবশীসনম্ 
যদ্যেষ কুলধর্ম£ স্যাতদ1 ন্যস্ত দূষকা2 ॥ ৪৯ ॥ 

ইনি যদি ভৈরবী দেবী হন, এ যদি ভৈরবশাসন হয়, এটি যদি কুলধর্ম হয়, 
তা হলে দৃষকেরা বিনাশপ্রাপ্ত হোক । ৪৯ 

যাসামাজ্ঞাপ্রভাবেণ স্থাপিতং২ ভূবনত্রয়ম্। 
নমস্তাভ্যঃ সমস্তাভ্যো যোগিনীভ্যো৷ নিরস্তরম্ ॥ ৫০ ॥ 

ধাদের আজ্ঞাপ্রভাবে ত্রিভুবন স্থাপিত হয়েছে সেই সব যোগিনীদের 
সকলকে নিরন্তর নমস্কার ৷ ৫০ 

পিৰস্তত মাতরং সর্বাঃ পিৰস্ত কুলসত্তমাঃ৪ । 

পিবন্ত ভৈরবাঃ সর্বে মম দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫১ ॥ 

আমার দেহে অবস্থিত মাতৃকাগণ, কুলসত্তমগণ ও ভৈরবগণ পান 

করুন । ৫১ | 
তৃপাস্তধ মাতরঃ সবাঃ সমুদ্রাঃ সগণাধিপাঃ । 
যোগিন্যঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ মম দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥ 

আমার দেহে অবস্থিত মাতৃকাগণ মুদ্রাসহ ও গণাধিপসহ তৃপ্ত হোন, 

যোনগিনীগণ ও ক্ষেত্রপালগণ তৃপ্ত হোন । ৫২ 

শিবাদ্যবনিপর্যস্তং বল্সাদিস্তম্বসংমুতম্। 

কালাগ্ন্যাদিশিবান্তঞ্চ জগদ্ যজ্ছেন তৃপ্যতু ॥ ৫৩ ॥ 

শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত, ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যস্ত, কালাগ্নি থেকে শিব পর্যন্ত 

জগৎ আমার যজ্ঞের (এখানে মদ্যপানরূপ যজ্ঞ ) দ্বারা তৃপ্ত হোক । &৩ 

দ্বারস্থা মণিমগ্ডপস্থ পরিতঃ শ্রীনন্দনে কাননে 

শুন্যাগারবিহারকন্দরমঠে বোম ( ব্যোয়ি ) শ্বশানে স্থিতাঃ। 
কৃপস্থানগতাশ্তুষ্পথগতাঃ সন্দেশ ১সংস্থাশ্চ যে। 

পঙ্কার্থাবহকেতুমানকুসুমাৎ গৃহ্স্ত তে পান্ত চ ॥ ৫৪ ॥ 

১ ভা বিগ,_অবস্থা শাম্তবীয়স্ত। ২ রগস্বাস্তিতং! ৩৭ তা বি গ,_-ক, তৃপ্যন্ত। 

৭. এ, সমুদ্রঃ সগণাধিপা | ৫ তা বি গ*-_ঙ, এবং রগ, পিৰস্ত। 

৬ তাবি গ, ক, গ, ঘ, সন্দেহ। 
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পঙ্কার্থাবহকেতুমানকুসুমাৎ-অর্থ ছুজ্ঞেয়। যথাসাধ্য একটি অর্থ করার 
চেষ্টা করা গেল । পঙ্কার্থ-__পক্কবস্ত, অর্থাৎ পঙ্, আবহ-_ প্রাপক, কেতু-_চিহ, 
মান- প্রমাণ, পঙ্কপ্রাপকচিহ্ন প্রমাণ হার এমন কুসুম পঙ্কার্থাবহকেতুমানকুসূম । 

এটি পদ্মা পক্কপ্রাপকচিহ পদ্মের ম্বণাল। অতএব, পঙ্কার্থাবহকেতুমানকুসমাৎ 

অর্থ পদ্মের থেকে অর্থাৎ পদ্মের মধু থেকে উদ্ভৃতা মাধবী সরা থেকে । 

ষারা দ্বারস্থিত]; মণিমণ্ডপের সর্বত্র অবস্থিত ; নন্দনকাননে, শুন্যাগাঁরে, 

বিহারে, কন্দরে, মঠে, ব্যোমে, শ্শানে অনস্থিতা, কৃপস্থানগতা, চতুষ্পথ- 

গতা।, সন্দেশে অর্থাৎ সন্দিষ্ট অর্থে অবস্থিতা।, তারা (সেই দেবীগণ) পদ্মমধু উদ্ভূত? 
মাধবী সুরা থেকে গ্রহণ করুন এবং পান করুন | ৫৪ 

পতিত্বাভ্যর্চনাপাত্রং সমুদ্ধতা১ গুরুঃ প্রিয়ে । 
ততো দদ্যাৎ স্বশিষ্তায়২ গ:সাঁদং কুলনায়িকে ॥ ৫৫ ॥ 

কুলনায়িকা, প্রিয়ে, গুরু এই স্তোব্র পাঠ করে অভার্চনাপাত্র তুলে ধরবেন 

এবং তারপর নিজ শিস্তকে প্রসাদ দেবেন । ৫৫ 

স্বাভীষ্টচেষ্টাচরণং৩ প্রোটান্তঃ পরিকীপ্তিতঃ। 

প্রোঢ়ান্তোলাসিতাদ্দেবি যুদিতে যোগিমগ্ডলেঃ | 
যোগিনীমণ্ডলে চৈব ক্রমাদানন্দমুচ্যতে৫ ॥ ৫৬ ॥ 

দেবী, স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠান যে উল্লাসে হয় তাঁকে বলা হয় 

প্রোড়ান্ত। প্রোঢ়ান্তোল্লাস থেকে যোগিমগ্ডল আনন্দিত হলে পর ক্রমে, 

যোগিনীমণগ্ডলে আনন্দের কথা বলা হয় । ৫৬ 

তদারঢেধু বীরেষু কারাকাধং ন বিদ্যতে । 

ইচ্ছৈব শান্্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি ॥ ৫৭ ॥ 

পরমেশ্রি, প্রোঢ়াস্তোল্লাসে আবরূঢ় বীরভাবের সাধকের আর কারধাকার্ষ 

থাকে না। তার ইচ্ছাই শাস্ত্র হয়ে যায়, এই আমার আজ্ঞা । ৫৭ 

তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ন শুভং বা যদি বাশুভম্। 
ংসর্বং দেবতা প্রীত্যৈ জায়তে সুরসুন্দরি ॥ ৫৮ ॥ 

ওগো সুরসুন্দরী, এই উল্লাসে শুভ ব! অশুভ যে-যে কর্ম কর' হয় সে-সবই: 
দেবতার প্রীতিজনক হয় । &৮ | 

১. তা বি গ,--ক, সমুহাস্য ; এগ, সমুদ্ব স্য। 

২ তা বিগ,_খ, সৃশিয্যায়। ৩. এউ এবং র গ, চেষ্টাক রণং । 
৪ এ, প্রোঁঢান্তে! গ্যাসনে দেবৈর্ধদি তৈর্ধোগমণ্ডলে। 

এ, যোগিনীম গুলৈশ্চৈব ক্রিয়ম'ণং তদ্ধচাতে £ ত1 বি গ৮_খ, চক্রস'নক্ম্ুাতে । ফি 
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জল্পো জপফলং তন্দ্রা সমাধিরভিজায়তে২ | 

বিক্রিয়া পুজনং দেবি উদিত ভৈরবীৰ্লিঃ৩ ॥ ৫৯ | 

দেবী জল্লে জপফল লাভ হয়। তন্দ্রা হয়ে যায় সমাধি । অপচার হয় 

পূজা । সমাহৃত বস্তমীত্র হয় ভৈরবীবলি। ৫৯ 

মুক্তিঃ স্যাচ্ছক্তিসংযোগঃ স্তোত্তং তৎকালভাষিতম্ঃ | 

হ্বাসোইহবয়বসংস্পর্শো ভোজনং€ হবনক্তিয়া ॥ ৬০ ॥ 

শক্তিসংযোগ হয়ে যায় মুক্তি । সেই সময়কার ( শর্জিসংযোগকালের ) 

কথাবার্তা হয়ে যায় ভ্তোত্র । অবয়বসংম্পর্ণ হয় ন্যাস আর ভোজন হয় হোম- 

কর্ম । ৬০ 

বীক্ষণং ধ্যানমীশানি শয়নং বন্দনং ভবে । 

তদুল্লাসরতানা স্ত৬ যা চেষ্টা সা চ সংক্রিয়া । 

কার্ধাকার্ধবিচারস্ত যঃ করোতি স পাতকী ॥ ৬১ ॥ 

ঈশাঁনী, বীক্ষণ হয় ধাঁন, শয়ন বন্দনা । সেই উল্লাসরত সাধকদের চেষ্টাই 

সংক্রিয়া অর্থাৎ পূজা । এ উল্লাসে যে কাধাকার্ধ বিচার করে সে পাতকী । ৬১ 

এতচ্চক্রগতা বীরা৭ বিজ্ঞেয়!2 পরযোগিনহ | 

যেনাপ্রুবন্তি” মনুজাঃ সাক্ষাঁদতৈরবরূপতীম্৯ ॥ ৬২ ॥ 

এই চক্রগত বীরভাবের সাধকদের পরযোগী বলে জানবে । এই চক্রগত 

হওয়ার দ্বারা মনুষ্যগণ সাক্ষাৎ ভৈরবরূপ প্রাপ্ত হয়। ৬২ 

সম্মোদঃ পরমানন্দঃ পতনং জ্ঞানবদ্ধনম্১৭ । 

বেণুবীণাদিবাদ্যঞ্চ কবিতারচনাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥ 

রোদনং ভাষণং পাতঃ১১ সমৃানং বিজত্তনমূ। 

গমনং বিক্রিয়া দেবি যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥ 

১ তা বি গ,_উ, এবং রগ, জপো! জল্পঃ ফলং তন্দ্রাঃ। 

২ তা বি গ,_খ, উ, এবং, রগ, রভিশীয়তে | 

৩ তা বিগ,_-উ, এবং র গ, ছেদিতং ভৈরবে ৰবলিহ। 

লি তা বি গ,-_-খ, কুল'ভাষণম্। € এক, কণ্ত,তিহ। 

৬ এ,__উ, এবং র গ-ধুত পাঠ ও তা বি গ, তদ্ৃল্লাসে কৃতা নানা। 

৭ তা বিগ,_-ক, ধীরা। ৮ এ, _ক. উ, এবং রগ, যে চাপ্র,বক্তি। 

৯ এ,_-উ, এবং র গ, ূপভাক্। 

১০ তাবিগ,_খ, সমে'দঃ কোপশমনং তপনেযম্মাননর্তনংত ৮৬৭ এবং র গঃ 

. স্ম্ৰবৌধকোৌপশমনং পতনাঙ্জীরবজি তম্ | 

১১ তা বি গ,-ক, খ, ভাষণং প্রাতত ; এ, , এবং রগ, পহন্ব | 
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(উক্ত উল্লাসারূঢ় অবস্থায় ) যে-অতিহর্ষ তাই পরমানন্দ, পতন জ্ঞানবর্ধক । 

দেবী, বেগ্রবীণার্িবাদন, কবিতারচনাদি, রোদন, ভাষণ, পতন, উথ্থান, 

বিজ-্তন, গমন, অপচার, সব কিছুকেই যোগ বলা হয় । ৬৩-৬৪.. 

চক্রেইন্মিন যোগিনো বীর যোগিন্যো মদমন্থরা$১ । 

সমাচরন্তি দেবেশি যথোল্লামং মনোগতম্ ॥ ৬ ॥ 

এই চক্রে যোগীর। বীর, যোগিনীরা মদমন্থরা । দেবেশী, তারা উল্লাস- 

বিহিত আপন অভিপ্রেত আচরণ করে । ৬৫ 

শনৈঃ পৃচ্ছন্তি২ পাশ্বস্থান্ বিস্ৃত্যাতআবিবক্ষিতম্ত | 

নিধায়ৎ বদনে পাত্রং নিবিগ্রা নিবসন্তি চ ॥ ৬৬ ॥ 

সাধকের! কি বলতে চাচ্ছিল ভুলে গিয়ে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে 
'সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে । পাত্র মুখে তুলে নির্বেদযুক্ত হয়ে অবস্থান করে । ৬৬ 

মত্তা স্বপুরুষং মত্বা কান্তান্যমবলম্ৰতে । 

তখৈব পুরুষশ্চাপি প্রৌঢাস্তোল্লাসসংযুতঠ৬ ॥ ৬৭ ॥ 
মত্ত! কান্ত অন্যপুরুষকে নিজের পুরুষ মনে করে অবলম্বন করে । প্রো়া- 

স্তোল্লাসযুক্ত পুরুষও তাই করে অর্থাৎ নিজের শক্তি মনে করে অন্যশক্তিকে 
অবলম্বন করে । ৬৭ 

| পুরুষঃ পুরুষং মোহাদালিঙ্গত্যঙ্গনাজনাম্ । 

পৃচ্ছতি স্বপতিং মুগ্ধ! কত্ত্ং কাহম্ ইমে চে কে ।। ৬৮ || 

কিং কাধং বয়মায়াতাঃ কিমর্থমিহ সংস্থিতাঃ। 

উদ্যানং কিমিদং হস্ত গৃহং কিং প্রাঙ্গণং” কিমু ॥। ৬৯ ॥। 

মোহবশতঃ পুরুষ পুরুষকে (অঙ্গনা মনে করে ) আর অঙ্গনা অঙ্গনাকে 

€ পুরুষ মনে করে ) আলিঙ্গন করে । মুগ্ধা অঙ্গন! নিজের স্বামীকে জিজ্ঞাস। 

করে, কেতুমি ? আমি কে? এরা কারা? কি কাজে আমরা এসেছি ? 

এখানে কেন রয়েছি £ একি উদ্যান? নাগুহ 2 না প্রাঙ্গণ ? ৬৮-৬৯ 

মুখে আপুধ মদিরাং পায়য়স্তি স্ত্িয়ঃ প্রিয়ান্। 

উপদংশং মুখে ক্ষিপ্ত নিক্ষিপন্তি প্রিয়াননে ॥ ৭০11 

১ তা বি গ”_-ক, মদকুপ্তর]। ২ এ-উ, এবং র গ, পৃচ্ছতি। 
৩ এ, বিচেষিতম্। ৪ এ, বিধায়। 
৫ তা বিগ, _গ, ঘ। উ, এবং রগ, যদন্যং পুকষং মোহণৎ কাস্তান্তমবলক্ষতে। 

৬ এ,_গ, ঙ, এবং র গ, তষ্চৈব পুরুষশ্চাপি প্রোঢ়োল্লাসেন সংযুতম্। 
৭ তাবিগ,_-ক, ইহাম্ৰিকে। ৮ এ, কিন্বাথ গগনং | 
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সাধকেরা নিজের মুখে মদিরা পুরে তা আপন আপন প্রিয় নারীদের পান 
করায়। উপদংশ অর্থাৎ চাট মুখে নিয়ে তা' প্রিয়ামুখে নিক্ষেপ করে | ৭০ 

গৃহুস্ত্যন্যোন্যপাত্রাণি১ বাঞ্জনানি চ শাম্তবি । 

ধৃত্বা শিরসি নৃত্যন্তি মদ্যভাগুানি যোগিনঠ২ || ৭১ ॥ 

ওগো শাম্তবী, যোগীর1 একে অন্যের পাত্র ও ব্যঞ্জন গ্রহণ করে এবং মদ্য- 

ভাগ মাথায় নিয়ে নৃত্য করে । ৭১ 

অজ্ঞানকরতালান্তমস্পস্টাওক্ষরগীতকম্। 

প্রস্থলৎপদবিন্যাসং* নৃত্যন্তি কুলশক্তয়ঃ ॥ ৭২ ॥ 

কুলশক্তির! বেহুসের মতো! করতালি দিয়ে গান করে কিন্তু সে গানের কথা 

জড়িয়ে যায় । তারা নাচে কিন্ত তাঁদের পা ঠিক থাকে না অর্থাং টলে টলে 

নাচে। ৭২ 

যোগিনে মদমত্তীশ্চ পতন্তি প্রমদোঁপরি৫ । 

মদীকুলাশ্চ যোগিন্যঃ পতন্তি পুরুষোপরি৬ ॥ ৭৩ ॥ 

মদমত্ত যোগীরা প্রমদাদের ( যোগিনীদের ) গায়ের উপরে পড়ে আর 

মদাকুল! যোগিনীর! প্ররুষদের ( যোগীদের ) গায়ের উপরে পড়ে । ৭৩ 

মনোরথসুখং পূর্ণং কুর্বস্তি চ পরস্পরম্ 

ইত্যাদিবিবিধাং চেষ্টাং কুর্বন্তি কুলনায়িকে ॥ ৭৪ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, তার! পরস্পরের অভীষ্ট সৃখাকাজ্জা পূর্ণ করে । এই 
প্রকার এবং অন্য বিবিধ কর্মানুষ্ঠান তারা করে | ৭৪ 

বিকৃতিং মনসে' হিত্বা যদোলাসঃ প্রবর্ততে* | 

তদ] তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্ষবাঁঃ ॥ ৭৫ ॥ 

যোগীদের মনের বিকার পরিহার করার পর যখন উল্লাম প্রবতিত হয় 

তখন সেই যোগিপুঙ্গবের! দেবতাভাব প্রাপ্ত হয় । ৭৫ 

কৌলিকান্ ভৈরবাবেশান্ যো বা নিন্দতি মূঢ়ধীঃ। 

তং নাশয়ন্ত্য»সন্দেহং যোগিন্যঃ কুলনায়িকে৯ ॥ ৭৬ ॥ 

১ তা বিগ,_-উ, এবং র গন গৃত্ত্তি পাণিমন্যোনাম্। ২ ভাবি গশক, যোযিতই | 

৩. তা বি গ,_উ, এবং র গ, সঙ্গাতকরত'লঞ্চ বিস্পটা। ৪ এ, বসনাম্পন্দবিন্য'সং। 

৫ এ,*ধূত পাঠ ; তা বি গ, প্রমদোরসি | *৬ তা বি গ,_খ, রসি। 

৭. এস, এবং রগ, য উল্লাসং প্রকুর্বতে | ৮ ৬+-উ, স্ব ঃ রগ, নাশয়জ্তযসন্দেহে। | 

৯ তা বি গ,_খ, কুলনায়িকাঃ | 
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ওগো কুলনায়িকা, যে মন্দমতি ব্যক্তি ভৈরবাবিষ্ট কৌলিকদের নিন্দা 
করে, যোগিনীর! নিঃসন্দেহ তাকে বিনাশ করেন । ৭৬ 

ন নিন্দেন্ন হসেৎ কাপি চক্রে মধুমদাঁকুলান্ । 
এতচ্চক্রগতাঁং বার্তাং বহিনৈব প্রকাশয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ 

মধুমদাকুলান্্- মহুয়ার মদ্যপানে অথবা মধুজাত মদ্যপানে বিহ্বল সাধক- 

দিগকে। 

চক্রে অধিষ্ঠিত মধুমদাকুল সাধকদের কোথাও নিন্দা করবে' না এবং 

উপহাস করবে ন1। এই চচুক্রর কথা বাইরে প্রকাঁশ করবে না। ৭৭ 

তেভ্যে দ্রোহং ন কুর্বাত নাহিতঞ্চ১ সমাঁচরেৎ। 
ভক্ত্যা সংকারয়েদেতান্২ গোপয়েচ্চ প্রযতুত2৩ ॥ ৭৮ ॥ 

তাঁদের অপকার করবে না, অহিতাঁচরণ করবে না। ভক্তিসহকাঁরে 

এদের সমাদর করবে এবং অতিশয় যর্রসহকারে এদের গোঁপন রাখবে 1 ৭৮ 

চক্রে মদাকুলান্ দৃষ্ট্া চিন্তয়েদ্দেবতাধিয়] । 

মোদতে বন্দতে ভক্ত্যা সগচ্ছেৎৎ যোগিনীপদম্ ॥ ৭৯ ॥ 

চক্রে মদাঁকুল সাধকদের দেখে তাদের দেবতাবুদ্ধিতে যে চিন্তা করে, 

আনন্দিত হয় এবং ভক্তিভরে তাদের বন্দনা করে, সে যোগিনীপদ প্রাপ্ত 

হ্য়। ৭৯ 

পশ্যেদেবন্থিধং চক্রং যো ভক্ত্যা কৌলিকঃ প্রিয়ে | 

ব্রততীর্থতপোদানযজ্ঞকোটিফলং লভেত ॥ ৮০ ॥ 

প্রিয়ে, যে কৌলিক এরূপ চক্র ভক্তিসহকারে দর্শন করে সে কোটি ব্রত 

তীর্থ তপস্যা দান এবং যজ্কের ফল লাভ করে 1 ৮০ 

উন্মনাঃ পতনো্খানে মূর্ছনা৬ চ মৃক্রুনহ্থঃ ৷ 

উন্মনাখ্য'তদুল্লাসে য্ঠে বীরসমচিতে”৮ ॥ ৮১ || 

১ তাবিগ,-ক, ন কে'পঞ্চ। | 

এঁ,_খ, সংরক্ষয়েদেতান্ ; এ,-উ, এবং ব গ, সংগ্রাহয়েত্চ্চ | 

৩ তাবি গস_উ, এবং রগ, গৌপয়েম্মাতূজীরবৎ | 

তা বি গ,__ক, নন্দতে । ৫ এ”-উ, এবং র গ, যদীচ্ছেৎ। 

৬ তা বিগ,_ক, উন্মাদাপতনে!খান ; এ”_খ, পতনোৎপাতং মৃচ্ছন1 চ। 

৭ এ,_খ, উন্মত্তাখ্য ; উ্,_উ* এবং র গ, উন্মনাশ্চ। 

৮ তাবিগ,_গ, ঘ,-খবৃত পাঠঃ তাবি গ, চক্রে বীরসমিতে ; উ,খ, ষষ্ঠ বীর- 

সমম্থিতে ; এ, ও, এনং র গ, ভবেৎ ষষ্ঠে সমস্বিতঃ। : 
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ওগো .বীরপুজিতা, উন্মনা নামক ষষ্ঠ উল্লাসে সাধকদের মুন্ুর্মূহ উত্থান- 

পতন এবং মুচ্ছ! হয় বলে তার! উন্মনা হয় । ৮১ 

চিরং সংবিদ্দধাঁতে১ তো যৌ হি কর্মপরাক্ষরোৌহ । 

পরং ব.ল্লানুসন্ধীনকাঁজ্কিতৌ কুলনায়িকেত ॥ ৮২ ॥ 
যৌ-_যে ছজন অর্থাৎ শিব ও শক্তি । 

কর্মপরাক্ষরো--করম্পর এবং অক্ষর যে দুই। কর্মপর--কমের অর্থাৎ 

সৃষ্ট্যাদি কর্মের কারণ । অক্ষব-_ক্রিয়াশুন্য, স্থির, অব্যয় । 

ওগো কুলনাঁয়িকাঁ, যে দুজন কর্মপর এবং অক্ষর, যে দুজন পরত্রক্ষসন্ধীঃনর 

আকাঙ্িত তাঁর] চিরসংবিৎং বিধান করেন ' ৮২ 

দেহেয়ীব্দ্রিণামবশশ্গানবস্থা৪ নিগদ্যতে | 

অনবস্থাবিধানেহম্মিন্ উল্লাসে সপ্তমে পরিয়ে 0৮৩ | 

পরামন্বস্বূপোহসে' জায়তে মুঙ্ছনা ভব 5৬ | 

মুর্ছনাসনিকর্ষো'হি মুলং* মৃক্জেঃ পরং বিছুঃ ॥ ৮৪ ॥ 
প্রিয়ে দেহেন্দ্রিয়ের অবশ অবস্থকে অনবস্থা বলা হয়। অনবস্থাবিধীন- 

কারী এই সপ্তম উল্লাসে মৃঙ্ছাপ্রাপ্ত সাধক পরামন্ত্র্বূপ হয়ে যায়। মুর্ছ- 

সন্নিকর্ষই মুক্তির পরম মুল বলে জানবে । 5৪ 

অন্তরক্ষ্যোঁ” বহিদ্বষকিনিমেষোন্মেষবজিতঃ | 

এষা তু শান্তবী* মুদ্রা শিবস্য সমবায়িনী১* ॥ ৮ ॥ 

লক্ষ্য অন্তরে, দৃষ্টি বাহিরে কিন্তু সে-দৃষ্টি নিমেষোন্মেষবজিত অর্থাৎ পলক- 

হীন। শিবের সমবায়িনী এইটি শীস্তবী মুদ্রা । ৮৫ 

১ রগ.স্ধৃত পাঠ; ত1। বিগ, সংবিদধাতে | 

এ&,_-ক, বিংশদ্বিদধতে তৌ যৌ বিদস্য পরম:ক্ষরৌ । 

৩ তা।বি গ,_খ,বত পাঠঃ তা বি গ, পরং ৰ্ক্ষানুসদ্ধানকাঁণওকনৌ ) এ,উ, পর 
বনচ্ষ্থসগ্ধান:ৎ কা'লং ভূঙ,ক্তে পরং বিছুঃ ॥ রগ, পরং ৰু_ক্ষার্থসঙ্কানাকালং ভূঙক্ত 
পরং বিদ্বুঃ | 

তা বি গ,_খ, উ,-বৃত পাঠ; তা বি গ, দেহেন্দ্রিয়াণামবশঃ সমবস্থা!। 

তাবিগ,_-খ,.ধৃত পাঠ ; তা বিগ, সমবস্থাভিধে তন্মিন ততে!ল্ল!সে সমং ভবেও। 

এ,_খ,-পুত পাঠঃ তা বি গ, মুচ্ছনা পরা। 
এ,-_খ, সন্নিকর্ষে মিমবলং । ৮ এক, অন্তর্পক্ষো ? এ৮খ, অন্তর্লক্ষং। 
এ&,-_-ক, খ, এবং র গ, খেচরী । " 

১০ এ, খস্ধৃত পঠ? তা বিগ, সরতহ্থেযু গেপিতা ॥ এ ঘি, শিলস্ক সমবোপিনী। 

এ)-_-উ, এবং রগ, শিবস্য কামদাটিনী | 

& 52৫6৫ ক ০০ 
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সর্বোত্তীর্ণা সদাহন্তা সামরস্যসমাকৃতি2১ | 

অনয়ো২ল্রাসিনে! বীরাঃ শিবা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ 

সদাহত্ত-_সদ! অহন্তা। অহন্তা-অহংতা, অহংভাঁব। অতএব অর্থ দাড়াল 

সদ অহংভাব অর্থাৎ অহংভাবরূপিণী। সামরস্যসমাকৃতিঃ_-সামরস্যসমরূপা। | 

সামরহ্য--“শিবশক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং সমপ্রধানরূপে মেলনের 

নাম সামরস্য? | 

অনয়োল্লাসিনঃ-_অনয়া উল্লাসিনঃ অর্থাৎ এই মুদ্রা ছারা উল্লাসঘুক্ত ৷ 
এই মুদ্রা সর্বোর্তীণা, সদা অহংতারূপিণী, সামরস্যসমরূপা । এ দ্বারা 

উল্লাসযুক্ত বীর সাধকের] শিবই, এ বিষয়ে সংশয় নেই । ৮৬ 

নরাঃ কিমপিত জানন্তি স্বাধ্যানপরায়ণাঃ৪ | 

তদা যৎপরমং সৌখ্যং মনোবাচাঁমগোচরম্ধ ॥ ৮৭ 

তখন বাক্য ও মনের অগোচর যে-পরম সুখ লাভ হয় স্বাত্ধ্যানপরায়ণ 

ব্যক্তির তার কিছুটা জানতে পারেন । ৮৭ 

স্বয়মেবানৃতূয়ন্তে শর্করাঙ্ক্ষীরপানবং | 
কীদৃশং+ তাদৃশং সৌখ্যমিতি বক্তৃং ন শক্যতে। 
দৃশ্যতে” প্ুঁলকাদ্যৈর্যং৯ তদ্ৰদ্রধ্যানমুচ্যতে ॥ ৮৮ ॥ 

পুলকাদ্যৈঃ_ পুলক প্রভৃতির ছ্বারা। পুলক অর্থ রোমাঞ্চ । রোমাঞ্চ 
অঙ্ট সাত্বিকভাবের অন্যতম। কাজেই পুলকাদি দ্বারা অষ্ট সাত্বিকভাব 

সূচিত হয়েছে । অষ্ট সাত্বিকভাব, যথা--স্তস্ত স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, 

বৈবর্ণা, অশ্রু এবং প্রলয় । এই সব পূর্বোক্ত সুখের বহিঃপ্রকাশ । 

শর্করাযুক্ত দুগ্ধ পান করলে তার যে-সুখ তা যে পান করে সে শুধু নিজে 
অনুভব করে, এই সূখ কি রকম তা বলতে পারে না, তেমনি পূর্বোক্ত সুখও 

০ শী সপ পপ মস পপ 

১ তবিগ.-খ, সীমরস্াচমতকৃতিহ 5 ই,.-উ, এবং র গ, সমাপা চৈব সতকৃতিঃ। 

২. তা বি গ”-উ, এবং রগ, অন্ুবেধা। 

৩ এ, নকিঞ্চিদপি £ ত1বি গ,খ, নকিঞ্চিদপি। 

৪ তা বি গ,-_খ, উ, এবং র্ গণ স্বানুষ্ঠানপরায়ণাঃ | 

& তাবিগ,_খ,-দৃত প'ঠঃ তা বি গ, সৌখ্যমিতি বক্ত,ংন শক্যতে ; & _৬, এবং রগ, 

তদ1 যাস্তি পরমং সৌখ্যং মনোবাচামগোচরম্। 
৬ রগ"প্ুত পাঠ; তাপ গ, শর্করাঁত ; &৮_খ, গ* ঘ, স্বয়মেবানুভবতি শর্করা | 

৭ তা বিগ,_উ, এবং র গ,ধৃত পাঠ ; ত1 বি গ, ঈদৃশং | 

৮ তাবিগ,খ,দধতে। ৯ ক, গ, পুলকাদ্যৈশ্চ। 
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গু 

সাধক নিজে শুধু অনুভব করে, তা কেমন বলতে পারে না। প্ুলকাদি দ্বার। 

যা দৃশ্যমান তাকেই বলে ব্রন্দধাঁন | ৮৮ 

যৎ স্খং বিদ্যতে ধ্যানে দেবাবেশকরং১ পরম্ । 

কথিত্বং নৈব শকোতি২ প্রকদ্ধস্তংসমাহিতঃ || ৮৯ || 

ধ্যানে দেবাবেশকারক যে-পরম সুখ বিদ্যমান সেই ধ্যানে সমাহিত প্রবুদ্ধ 

ব্যক্তিও তা প্রকাশ করতে পারে না। ৮৯ ্ 

ব.ন্াজ্ঞানাম্বতানন্দণপরা$ স্ুকৃতিনো নরা2। 

ক্ষণেহপৃযুন্তহিতে তন্মিন্হ শোচন্ত্যাসংহত,৫ ইব ॥ ৯০ ॥ 

আসংহত--সংহত অর্থ সংযুক্ত । আসংহত মানে সংহতের বিপর্যয় হয়েছে 

এমন অর্থাৎ অসংহত, মানে যোগচ্যুত । 
ব্রন্গাঙ্ঞানাম্বতানন্দই যাহাদের একমাত্র বিষয় সেই সুকৃতি ব্যভিরা ক্ষণ- 

কালের জন্যও সে আনন্দ অন্তহিত হলে আসংহতদের মতো শোক করে । ৯০ 

সপ্তমোলাসধুক্তানাং ত্বন্তক্ঞানাং মহাফলম্৬ । 

অফ্টো ত্রিকালজ্ঞানোথ। প্রত্যয়াশ্চ কুলেশ্বরি । 
অফ্টাবস্থাশ্চ কম্পাদ্য।' জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ 1 ৯১ ॥ 

অষ্ট ্ রত্যয়-_সপ্তমোল্লাসযুক্ত ব্যক্তিদের অষ্ট প্রতায় কিকি তা তারাই 

শুধু বলতে পারেন। অন্যেরা কেবল অনুমান করতে পারেন । আমাদের 

অনুমান এখানে গুরু, দেবতা, মন্ত্র, আগম, আয্নায়, পরম্পরা (সম্প্রদায়), 
ভাঁব ও আচার এই অস্টবিষয়ে প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে । যথার্খতঃ কি কি 

প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা সাধনমন্জ্ঞরাই প্রকাশ করতে পারেন । 

অষ্ট অবস্থা, যথা_কম্প, রোমাঞ্চ, স্ফুরণ, প্রেমীশ্রু, স্বেদ, হাস্য, লাস 
এবং গায়ন। 

কুলেশ্বরী, সপ্তমোল্লাসযুক্ত তোমার ভক্তদের মহাফল লাভ হয়। তাদের 

ত্রিকালজ্ঞানসম্ভৃত অষ্ট প্রত্যয় এবং কম্পাি অষ্ট অবস্থা! সঞ্জাত হয় | ৯১ 

১ তাবি গ,_গ, ঘ,্ধুত পাঠ ঃ তা বিগ, এবং রগ দেহাবেশকরং। 

২ তা বিগ, এবং র গ,-ধত পাঠ) তা বি গ, শরোমি । 

৩ এ, এবং র গ»ধুত পাঠ; তা। বি গ, ৰুক্ষধ্যানপরানন্দ । ৪ তাবিগ,--ক, চিত্তে। 

৫ এ, ও, এরং র গ,-ধুত পাঠ; &,-খ, শোচন্ত্যল্লহিত| ইব ; তা বি গ,--শোচয়ন্তি 
হৃতপ্রভাঃ ৷ 

৬ ৬&১.-খ, এবং র গ, তত্তক্তানাং মহাত্বনাম্। ৭ শাবি গ”৮-উ এবং রগ, শ্চার্ষপাদযা। 
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ৰহুনাত্র কিমুক্তেন অণিমাদ্যউসিদ্ধয়ঃ | 

প্রতীহারিপদং প্রাপ্তাঃ সেবন্তে মন্দিরং চিরম্ 11৯১ 

অণিমাদি অক্ট সিদ্ধি--অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, 

বশিত্র এবং কামবসায়িতা ৷ 

এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে । অণিমাদি অক্টসিদ্ধি সেই সাধকের 

গৃহে প্রতীহারীপদে নিযুক্ত হয়ে নিয়ত সেবা করে । ৯২ 

যে গুণাঃ পরমেশস্য পঞ্চবক্ত।তনো$১ শুভাঃ। 

তে গুণাঃ কুলতত্বৃজ্ঞে তত্বৃজ্বীনসমহিতা$২ || ৯৩ || 

পঞ্চাননমূতি পরমেশ্বরের যে-সব শুভ গুণ সেই-স্ব তত্বজ্ঞানসমাহিত গুণ 

তত্বৃজ্ঞত সাধকে বিদ্যমান । ৯৩ ৃ 
আরম্তস্তরুণশ্চৈব যৌবনং প্রৌোডমেব চ। 

তদন্তে] জাগ্রদিত্যুক্তশ্চোন্মনাঃ৩ স্বপ্ন উচ্যতে 11 ৯৪ 

অনবস্থঃ৪ সৃযুপ্তি ফ্যাদ বস্থাত্রয়সংযুতাৎ৫ । 

সপ্তোল্লাসঞ্চ৬ যো বেওি স মুক্তঃ সচ কৌলিকঃ।। ১৫।। 

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢান্ত-এই উল্লাঁপগুলিকে জাগ্রং-অবস্থা 

আর উন্মনীকে বলা হয় স্বপ্র-অবস্থা। অনবস্থ উল্লাস সুযুপ্তি। অনবস্থ-উল্লাসে 

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সংযোগ হয় বলে এটি অনবস্থ। যে সপ্তোল্লাস অবগত 

হয় সে মুক্ত, সে কৌলিক | ১৪-৯৫ 

প্রবৃত্তি ভৈরবাচক্রে সবে বর্ণাঃ দ্বিজাতয়2। 

নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সবে বর্ণ পৃথক্ পৃথক ॥ ৯৬ ॥ 

ভৈরবীচক্রে প্রবৃত্ত হলে সব বর্ণই দ্বিজ আর ভৈরবীচত্র থেকে নিবৃত্ত হলে 
সব বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ।। ৯৬।। 

স্ত্রী বাথ প্ুরুষঃ ষণ্শ্চণ্ডালে। বা ছ্বিজোত্তম2। 
চক্রেহস্মিন্নৈব ভেদোহস্তি সর্বে শিবসমাঠ৭ স্মৃতাঃ || ৯৭ ॥ 

১ তা ব গ”_খ» পঞ্চতত্বমনঃ ; এঁ”_উ» এবং র গ, পঞ্চবক্তুমনোঠ | 

২ তা বিগ,_ক,ধৃত পাঠ; তা বিগ, এবং রগ, তত্বজ্ঞানসমাহৃতাঃ; তা বি গ,_-ঘ, 
তত্তজ-জ্ঞানসমাহৃতাঃ। | 

৩ তা বিগ” _খ, গ, ঘ, জাগ্রদিত্যুক্তঃ সোম্সনাঃ । 
এও, এবং র গ,-ধত়ি পাঠ ৪ তা বি গ,_গ, ঘ, অনর্চহ।; তাবিগ,সমবহ্া। 

৫ রগ,-ধুত পাঠঃ তা বি গ, অবস্থাত্রয়সংযুতা । 
৬ তা বিগ”-ঙ অক্ল্লাসঞ্চ। ৭ তাবি গ, খ, ঙ, দেবসমাঃ  র গ, দেবাঃ সমাঃ। 



অই্ম উল্লাস? ২০৭ 

এই চন্তক্র স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, চণ্ডাল, দ্বিজোত্তম এরূপ কোনে৷ ভেদ করা৷ 
হয়না । এতে সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয় । ৯৭ 

নানামোদগতান্তস্ত১ গঙ্গাং প্রাপ্য যখঘৈকতাম্। 

যাতি শ্রীচক্রমধ্যেইপি চৈকত্বং সবমানবাত || ৯৮ ॥ 

নানাগন্ধযুক্ত জল যেনন গঙ্গায় পড়ে এক হয়ে যায় তেমনি শ্রীচক্রমধ্যে সব 

মানুষ একত্ব লাভ করে । ৯৮ 

ক্ষীরেণ সহিতং তোয়ং ক্ষীরমেব যথা ভবেং। 

তথ শ্রীচক্রমধ্যে তু জাতিভেদো ন বিদ্যতে 11 ৯৯ ।। 

ধের সঙ্গে মিশে জল যেমন দুধ হয়ে যায় তেমনি শ্রীচঞ্মধ্যে জাতিভেদ 

থাকে না । ৯৯ 
স্বর্গাদি পুণ্যলোকেষু দেবাদন্যদ্ যথা নহি। 

তখৈব চক্রমধ্যেইপি দেবতাঃ সরব্মানবাঠ || ১০০ || 

স্্গাদি পুণ্যলোকে যেমন দেবতা ভিন্ন অন্য কেউ থাকে না তেমনি চক্রমধ্যেও 

সব মানুষই দেবতা । ১০০ 

জাতিভেদে। ন চক্রেহন্মিন সবে শিবসমাঃ স্মুতাঃ। 

বেদেহপি স্থিত২মেবং হি সবং হি বন্দ চাত্রবীৎ ॥ ১০১।। 

এই চক্রে জাতিভেদ নেই ; সকলকেই শিবতুল্য মনে কর হয় । এরূপ মত 

বেদেও প্রতিষ্ঠিত। বেদ বলেছেন সবই ব্রহ্ম । ১০১ 
ৰহুনাত্র কিমুক্তেন চক্রমধ্যে কুলেশ্বরি ।. 
মদ্রপাঃ পুরুষাঃ সবে ত্বদ্রপাঠ প্রমদাঃ প্রিয়ে || ১০২ ।। 

প্রিয়ে, কুলেশ্বরী, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। চক্রমধ্যে সব পরুন 

আমার রূপভেদ আর সব নারী তোমার পূপভেদ | ১০২ 

চক্রমধ্যে তু মুঢ়াত্মা জাতিভেদং করো তি যঃ। 
তং ভক্ষয়ন্তি যোগিম্ন্তং শপন্তি কুলেশ্বরি৩ | ১০৩ ॥ 

কুলেশ্বরী, যে মৃঢ়াত্মা চক্রমধ্যে জাতিভেদ করে যোগিনীরা তাঁকে অভিশাপ 
দেয় এবং ভক্ষণ করে । ১০৩ 

ত্রীণামন্যতমং স্থানং পুংসামন্যতমং পৃথক্ । 

অথব। মিথুনং কৃত্ব। ক্রমাৎ সমুপঃবেশয়েং ॥॥ ১০৪ ।। 

৯. তাবি গ,_-ঙ, এবং র গ»-ধৃত পাঠ ও তা বি গ, নাগরি নিঝরাদ্যম্ৰ, | 

২ - তা বিগ,-_গ, ঘ, বেদোপহিত। পু 
ত। বি গ”_ঙু, এবং র গ,-ধৃত পাঠ £ ত। বি গঃ স্তাং শপে কুলনায়িকে। 

৪ তাবিগ”_-ক, ক্রমাতদ্বপ। 



২০৮ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 
নি 

( চক্রমধ্যে ) নারীদের এক জায়গা, পুরুষদের অন্য পৃথক্ জায়ঞ%1। অথব। 

তাদের জোড়া জোড়। করে যথাক্রমে বসাতে হবে | ১০৪ 

পড্ক্ত্যাকারেণ বা সম্যক চক্রাকারেণ বা প্রিয়ে । 

শিবশক্তিধিয়। সর্বং চক্রমধ্যে সমর্চয়েং || ১০৫ || 

প্রিয়ে, চক্রমধ্যে পঙ্ক্তির আকারে অথবা চক্রের আকারে সকলকে বসিয়ে 

শিবশক্তিবুদ্ধিতে তাদের পুজ1 করতে হবে । ১০৫ 

অবিভক্তো যথা আবাং লক্ষ্মীনারায়ণো। যথা । 

যথা বাণীবিধাতারো১ তথা বীরঃ সশক্তিকঃ | ১০৬ ॥| 

আমি এবং তুমি, লশ্ষ্পী এবং নারায়ণ, বাণী এবং বিধাতা যেমন অবিভক্ত 

তেমনি বীর এবং তাঁর শক্তি অবিভক্ত । ১৯০৬ 

মধুকুস্তসহভ্রেন্ত মাংসভারশতৈরপি 

ন তুষ্ঠামি বরারোহে ভগলিঙ্গামৃতং বিন] || ১০৭ || 

ভগলিঙ্গাম্বতং বিনা_মৈথুনজনিত অম্বত ব্যতীত। এখানে গুড় যোগ- 
সাধনার কথা বলা হয়েছে । যথাশান্ত্র সাধনা দ্বারা সাধককে আপন 

সহব্রারে শিবশক্তির মৈথুন ঘটাতে হবে। তা থেকে ষে-অম্বত ক্ষরিত হবে 

তাই ভগলিঙ্গাম্বত। যথার্থ ভৈরবীচক্র গুঢ় সাধনার অন্তর্ভুক্ত । এবিষয় 

অধিকারী গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য ৷ 

ওগো বরারোহা, ভগলিঙ্গাম্বত বিনা সহজ্রকুস্ত মাধবী মদ্য এবং শতভার 

মাংসের দ্বারাও আমি তুষ্ট হই না । ১০৭ 
ন চক্রাঙ্কং ন পদ্মাঙ্কং ন বজ্রাঙ্কমিদং জগৎ। 

লিঙ্গান্কঞ্চ ভগান্কঞ্চ তস্মাচ্ছক্তিশিবাত্মকম্ ॥ ১০৮ || 

চত্রান্ক- চক্রচিহ্িত । পদ্মাঙ্ক__পদ্মচিহিত। বজ্রান্ক--ব্জচিহিত। 

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধাঁরী বিঞ্ু্জ। ধ্বজবজ্রাঞ্চুশ বিষু্র পদতলস্থ চিহ্ন । কাজেই 
জগৎ চক্রান্ক পদ্মাঙ্ক বজ্াঙ্ক নয় অর্থ হয় বিসু-চিহিন্ত অর্থাৎ বিষ্ণু-আত্মক নয়। 
অথবা, বিঞ্ষজ চক্রধারী। চক্রচিহ্চিত নয় অর্থ বিঞ্ু্-চিহ্িত নয় অর্থাৎ বিষু- 
আত্মক নয়। লক্ষ্মী পদ্মহস্তা। কাজেই পদ্মচিহ্িিত নয় অর্থ লক্ষ্মী-আত্মক 

নয়। বজ্রধারী ইন্দ্র। কাজেই বজ্রচিহ্িত নয় অর্থ ইন্দ্রাক্মক নয়। বলা 

বান্ুল্য, এ সব ভেদ বিচাঁরার্থ, পরমার্থতঃ নয় । লিঙ্গ__চিহন, পুংচিহ, শিবের 

অর্থাৎ পিতৃভাবের প্রতীক। ভগ-_যোনি, স্ত্রীচিহ, মহাদেবীর অর্থাৎ 

মাতৃভাবের প্রতীক । ' শক্তিশিবাত্মক-_“স্ত্রীপ্বরুষপ্রভব জগৎ স্ত্রীপুরুষাত্মক ।” 

তা বি গ,_শতানন্দৌ । 



অষ্টম উল্লাসঃ ২০৯. 

জগত স্ত্রী ও শলুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত । কাজেই, বলা ষায় স্ত্রীচিহিত এবং 
পুংচিহিত । শান্্রমতে “পুংাটহিত সবই শিব এবং স্ত্রীচিহিত সবই দেবী” । 

কাজেই, জগৎ শক্তিশিবান্মক । এরূপ কথা তন্ত্রে অনেক পাওয়া যায় । ধেমন 

গন্ধর্বতন্ত্রে (৩৬।২৯ ) বলা হয়েছে “চেতনাঁচেতন জগংকে শিবশক্তিময় বলে 

জানবে ।” (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 

পৃঃ ২২৬, ২৫৬, ৩৩৯-৪০ ) 

এই জগৎ চক্রচিহ্হিত নয়, পদ্মচিহ্িত নয়, বজচিহিন্ত নয় কিন্তু লিঙ্গচিহ্িত: 

এবং ভগচিহিত। অতএব, শক্তিশিবাত্মক | ১০৮ 

শিবশক্তিসমাযোগণো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে। 

সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ভানাং সমাধিস্তৎ প্রতীয়তে১ ॥। ১০৯ ।। 

সন্ধ্যা-_রাত্রিদিবার সন্ধিকাল এবং পুর্বাহ্ব ও অপরাহের সন্ধিকাল । 

কাজেই প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই ত্রিসন্ধ্যা। এই ত্রিসন্ধ্যায় শান্ত্রবিহিত 

কৃত্যও সন্ধ্যা । সাধকমাত্রকেই সন্ধ্যা করতে হয়। কৌলসাধকের সন্ধ্যা 

সাধারণ সন্ধ্যানুষ্ভানের থেকে পৃথক্। এখাঁনে সেই সন্ধ্যার কথ। বল! হয়েছে । 

যোঁগের দ্বার সাধক সহত্রারে শিবশক্তির মিলন যখন ঘটান তখন হয় তার 

সন্ধ্যানুষ্ঠান। শিবশক্তির মিলন হলে সাধকের সমাধি হয় । কাজেই, সমাধি- 

অবস্থাতে কৌলসাধক সন্ধ্যা করেন। 

যে সময় শিবশক্তির সংযোগ অর্থাৎ মিলন হয় তাই কুলনিষ্ঠদের সন্ধ্যা । 

এটি তাদের সমাধি বলে প্রতীত হয় । ১০৯ | 

কামুকো ন স্্রিয়ং গচ্ছেদনিচ্ছন্তী২মদীক্ষিতাম্ । 
সদ্যঃ সংস্কারসংশুদ্ধাংও বিহিতত্বাৎ স্ত্রিয়ং ব্রজেং || ১১০1; 

সংস্কারসংশুদ্ধা_দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদি শান্ত্রবিহিত সংস্কারের দ্বারা 

শুদ্ধা। সশক্তি সাধনায় শক্তিশোধন অবশ্য কতব্য। “শক্তির অঙ্গে 

মাতৃকান্যাসাদি দ্বার শক্তি শোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান 
আছে । দীক্ষ। অভিষেক ইত্যাদির দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়” । দ্রঃ 

শাস্তযবুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ৯ম সংঃ পৃঃ ৬৫২। 

১ তা বি গ,__খ, ধৃত পাঠ; এ,__গ, সমাধিস্থঃ প্রতীয়তে ; এঁ,--উ, এবং র গ, সমাধিস্থ. 

প্রতীয়তে ; তা বি গ, সমাধিঃ স বিধীয়তে। 

২ তা বিগ,--ঙ, এবং র গ,স্বৃত পাঠঃ ত! বি গ, যদীচ্ছন্ত। 

৩ তা বিগ, _উঙ, এবং রগ, দীক্ষিতাং কুলজাং মতাং। 

১৪ 



২১০ বাব 

কাম হয় শ্রীল কাড়ে নই। অনিগুব-আনদিতাধীম বারে 

নই । শানানুমারে দে মন্ধারধিধা টড যথাবিধি উপর হু বে।১১০ 

ইতি যাাগানজোটি ঢাদিত। 
মমামেনবৃনেশানিবিং ছা রামিছমি।১১১। 

€গা| বৃরেশানি। ভোগা তমা, উদ্লীগানভো ইতাদি মংক্ষোগ 

বললাম। আধার আই কি টে ঢা)।)১) 

ইতি শ্ীবনাপব নি্ীমেক্ষণার হারে ধামোনমানাগ 

গান গঞমধণডে উদ্ধায়াত অতিতগানানিজেবংন, 

নামাইম উদ্লামঃ॥ | | 

মগানকষয়োকসমনিত সর্ধাগামাতামাতম নির্বাগমান্দার হা 

মীবনানর গর ধা উদ্যান ততিতমগানাদিকধন নামক 

অই উদ মা। 



নবম উল্লাসঃ 

গ্রীদেব্যুবাঁচ। 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি যৌগং যোগীশলক্ষণমূ১। 

কুলভভক্ত্যার্চনফলং বদ মে করুণানিধে ॥ ১॥ 

শ্রীদেবী বললেন-_কুলেশ, যোগ এবং যোঁগীশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে শুনতে 

চাই। হে করুণা-নিধি, কুলভক্তি সহকারে অর্চনার ফল আমাকে বল। 

ঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসিও | 

তথ্য শ্রবণমাত্রেণ যোগঃ সাক্ষাৎ গ্রকাশতে ॥২॥ 

ঈশ্বর বললেন--দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। 

এটি শোনামাত্র যোগ সাক্ষাৎ প্রকাশিত হবে । ২ 

ধ্যানন্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং স্তুলসৃশ্মপ্রভেদতঃ | 
সাকারং স্ুলমিত্যাহুনিরাকারস্ত সৃক্মকম্ ॥ ৩। 

স্থলসূল্ম্মভেদে ধ্যানকে দ্বিবিধ বলা হয়। সাকার ধ্যানকে বল! হয় স্থুল 
আর নিরাকার ধ্যানকে সৃষ্ষ্স । ৩ 

স্থিরা্থং মনসঃ কেচিং৭ স্ুল€ধ্যানং প্রচক্ষতে । 

স্থুলেইপি নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সুক্ষেপি নিশ্চলমৃঙ ॥ 9৪ ॥ 

কেউ কেউ মন স্থির করার জন্য স্থুল ধ্যানের কথ! বলেন । কুলে চিত্ত 
নিশ্চল হলে সৃক্ষ্েও নিশ্চল হবে । ৪ 

করপাদোদরাস্যাদি'রহিতং পরমেশ্বরম্ । 

সবতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দনিক্কলম্৮ ॥ & ॥ 

কর-পাঁদ-উদর-আস্যাদি-রহিত সবতেজোময় নিষ্কল সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের 

ধ্যান করতে হবে । & 

ত বি গ,_উ, এবং রগ, যোগযোগীশলক্ষণম্। 

তা বিগ, _খ, পরং। ৩ তা বি গ,_উ, এবং রগ, যোগযোগীশলক্ষণম্। 

তা বি গ,_উ, এবং র গ, হিরাত্বমানসঃ কশ্চিৎ। ৫ সভা বিগ, -ক,স্ুলে। 

এ, _ঙ, এবং র গ, স্থলেন নিশ্চিতং চেতো ভবে সৃক্ষ্রেইপি সুহিতিঃ। 
এ, ঘরাঙ্গাস্থি। ৮ তাঁবিগ,_-খ, পরমানন্দলক্ষণম্ । এট 6 00 46 ৪৮ 
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নোদেতি নাস্তমভ্যেতি ন বৃদ্ধিং যাতি ন ক্ষয়মূ। 

স্বয়ং বিভাত্যথান্যানি১ ভাসয়ন্ৎ সাধনং বিনা ॥ ৬ ॥ 

তার উদয় নেই, অস্ত নেই, বৃদ্ধি নেই, ক্ষরর নেই। তিনি স্বয়ং প্রকাশমান্, 
এবং কোনে উপকরণ ছাড়াই অন্য সব উদ্ভাসিত করেন । ৬ 

অনবস্থপ্চ তদ্রূপংত সত্তামাত্রমগোঁচরম্ । 
মনসা মাত্রসন্ষেদ্যং তজজ্ঞানং ব.ন্গাসংজ্ভিতম্ত ॥ ৭ ॥ 

অনবস্থং--অবস্থিতিহীন। কঠোপনিষদে (২.২২ ) ত্রন্ম সম্বন্ধে বল! হয়েছে: 

অশরীরং শরীরেঘনবস্থ্ষস্থিতম্্। তশরীরী এব« অনবস্থ শরীরে অস্থিত। 
তজ-জ্ঞানং--তৎ-বিষয়ক জ্ঞান, তার জ্ঞান অর্থাং ব্রন্মজ্ঞাঁন । শ্রুতিতে ব্রন্ম 

তৎ-শব্দের বার! সুচিত। 

অনবস্থ তাঁর রূপ সত্তামাত্র, অগোচর, কেবলমাত্র মন£সম্ষেদ্য । তৎ-. 

জ্ঞানকেই বলা হয় ব্রহ্ম । ৭ 

প্রনষ্টবায়ুসঞ্চারঃ৫ পাষাণ ইব নিশ্চলঃ ! 
পরজীবস্য মর্মাজ্ঞে৬ যোগী যোগবিছুচ্যতে ॥ ৮ ॥ 

যার দেহে প্রাণাদিবাম়ুসঞ্চর রুদ্ধ হয়ে গেছে, যে পাষাঁণের মতো। নিশ্চল” 
যে পরজীবের অর্থাৎ পরম পুরুষের মর্সজ্ঞ সেই যোগীকে যোগবিৎ বলা হয় । ৮ 

পদার্থমাত্রনির্ভাতং* স্তিমিতোদধিবংস্থিতম্ । 
রূপশৃণ্যঞ্চ৮ তদ্ধ্যানং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৯॥ 

যাতে পদার্থমাত্র অতিদীপ্ত হয়, যা স্তিমিত উদধির মতো? স্তব্ধ, যা রূপহীীন, 

সেই ধ্যানকে বলা হয় সমাধি । ৯ 

তা বি গ,- খ, বিভাত্যর্থমানম্। 

এ,__গ, ভাসয়েৎ £ এ,_উ, এবং র গ, ভাবয়েৎ। 
তাবি গ,উ,-ধৃত পাঠ £ তা বি গ, অনন্তং গতভারপং ; র গ, অনবস্থঞ্চ তং রূপং । 

তা বি গ,_-ক, গ, বচসা নাত্বসন্ষেদ্যং তদ্ধ্যানম্) এ,উ+ এবং রগ, বচসাত্মনি 
সায়ুজ)ম্। 

« তা বি গ,_খ, প্রণব হাসঞ্চরঃ। 
৬ তা বি গ”_খ, ধৃত পাঠ; তা বি গ”_ক, গ, ঘ, পরজীবেয়ু সম্মার্গো £ তা বি গ, এবং 

রগ, পরজীবৈকধামজ্ঞে । 

৭ তাবি গ,-ঙ, এবং র গ,-ধত পাঠঃ তাবি গ,_যদত্র নাত্র নির্ভাসঃ; এ,_-খ» 
যদর্থমাত্রনির্ভাসঃ। 

৮ তা বি গ”_-ঙ, এবং র গ,-ধত পাঠ তা বি গ, স্বরূপশৃন্যং । 
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'ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাদেব১ স্বয়ং তত্রং প্রকাঁশতে । 

স্বয়ং প্রকাশিতে তত্তে তৎক্ষণাতন্ময়ো ভবেং ॥ ১০ ॥ 

(পৃর্বোন্ত অবস্থায়) কোনে। কিছু চিন্তার জন্য নয় এমনিতেই তত্ব স্বয়ং 

প্রকাশিত হয় । তত্রস্বয়ং প্রকাশিত হল্সে সাধক তংক্ষণ। তন্ময় হয়ে যায়। ১০ 

স্বপ্নজা গ্রদবস্থা য়াং সুপ্তবং৩ যোইবতিষ্ঠতে । 
নিশ্বাসোচ্ছবাসহীনশ্চ নিশ্চিতংঃ মুক্ত এব সঃ ॥ ১১ ॥ 

স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যে সুপ্তের মতো অবস্থান করে নিঃংশ্বাস-প্রশ্বাসহীন 

সেই যোগী নিশ্চিত মুক্ত | ১১ 

নিম্পন্দকরণগ্রাম? স্বাতসলীনমনোইনিল£৫ । 

য আস্তে স্বতবৎসাক্ষাৎ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥ 

যাঁর ইন্ড্রিয়সমুহ নিস্পন্দ, মন এবং প্রাণাদি বায়ু আত্মলীন, যে স্বৃতবৎ 
অবস্থান করে তাকে সাক্ষাং জীবন্মুক্ত বলা হয় । ১২ 

ন শুণোতি ন চাঘ্রাতি ন স্পুশতি ন পণ্যতি৬ ৷ 

ন জানাতি সৃখং ছুঃখং ন চ সংলিপ্যতে+ মনঃ ॥ ১৩ ॥ 

ন চাপি কিঞ্চিজ্জানাতি” ন চ কধ্যতি কান্ঠবং ৷ 

এবং শিবে বিলীনাত্মা সমাধিস্থ ইহোচাতে ॥ ১৪ ॥ 

যে শোনে না, গন্ধ গ্রহণ করে না, স্পর্শ করে না, দেখে না, সুখ ছুঃখ 

অনুভব করে না, যার মন লিপ্ত হয় না, যেকাষ্ঠবৎ কিছু জানে না এবং 

বোঝে না, শিবে বিলীনাত্সা এরূপ সাধককে সমাধিস্থ বলা হয় । ১৩-১৪ 

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্ ৷ 

অবিশেষো ভবেতৃদ্বজ্জীবাতজপরমাতজনোঃ ॥ ১৫ ॥ 

যেমন জলে জল, দ্ধে দুধ, ঘ্বতে ঘ্ৃত নিক্ষিপ্ত হলে অবিশেষ হয়ে যায় 
অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না, সেইরকম (সমাধি-অবস্থায় ) 

জীবাতা ও পরমাতআ্মার মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। ১৪ 

তা বি গ,_-গ, ঙ, এবং র গ, চিস্তন'দেবি। 

তা বি গ, খ, ত্বন্ময়ো, মন্সয়ো | ৩ এ,-উ, এরং রগ, স্বপ্নবৎ। 

তা বি গ,_-ক, গ, নিশ্চলম্। 

তা বি গ”_ক, গ, উন্মনোগতকোৌলিকঃ ; এ, এবং র গ, স্বাত্মনাত্ম! চ নিশ্চলঃ। 

&, ন শৃণোতি ন বা পশ্েন্ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি। এ 

এ,-প্নত পাঠ £ তা বি গ, ন সঙ্কলয়তে মনঃ। 

ত1 বি গ,_-খ, ন চাভিমন্যতে কশ্চিৎ। 

সি 0১ /8 ২৮ 

৩০৫৪ 



২১৪ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

যথা ধ্যানস্য সামর্থযাং কীটোহপি ভ্রমরায়তে। 

তথা ধ্যানস্য সামধ্যাদ্ৰ ন্গভূতো! ভবেন্নরঃ ॥ ১৬॥ 

যেমন ধ্যানবলে কীটও ভ্রমর হয়ে যায় তেমনি ধ্যানবলে মানুষও ব্রন্ম 

হয়ে যায়। ১৬ 

ক্ষীরো দ্ধতং ঘৃতং যদ্বত্ত্র ক্ষিপ্তং ন১ পুর্ববৎ। 

পুথকৃকৃতো।২ গুণেভ্যঃ স্যাঁদাত্সা তদৃবদিহোচ্যতেও | ১৭ ॥ 

যেমন দ্বধধ থেকে মাখন তুলে নিয়ে আবার ছ্বধধে ফেললে তা পূর্বের মতো 

আর হয় না অর্থাৎ আর দৃপ্ধাবস্থা! প্রাপ্ত হয়না তেমনি বলা হয় আতকে 

একবার গুণগুলি থেকে পৃথক করলে তা আর পুবাবস্থ প্রাপ্ত হয় না। ১৭ 

যথা গাঁঢ়ান্ধকারস্থ্বো ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি । 

অমনস্কস্তথ1* যোগী প্রপঞ্চং নৈব পশ্যতি ॥ ১৮ ॥ 

যে গাঢ় অন্ধকারে থাকে সে যেমন কিছু দেখতে পায় না তেমনি অমনস্ক 

অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্ববৃত্তি যোগী এই প্রপঞ্চ দেখে না । ১৮ 

যথা নিমীলনে কালে প্রপঞ্চং নৈব পশ্যতি ৷ 

তখৈবোন্মীলনেহপি স্যাদেতদ্ধ্যানস্য৫ লক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥ 

ধ্যাননিষ্ত ব্যক্তি যেমন চোখ বন্ধ রাখলে প্রপঞ্চ দেখতে পায় না তেমনি 

চোখ খোল। রাখলেও তা দেখতে পায় না। এইটি ধানের লক্ষণ । ১৯ 

জনঃ স্বঙদেহকণ্ুুতিং বিজানাতি যথা তথ] । 

পরং ৰ ন্দস্বরূপী চ বেত বিশ্ববিচেষ্টিতম্" ॥ ২০ ॥ 
বিশ্ববিচেষ্টিতম্- বিশ্বব্যাপার, বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার । 

যেব্যক্তি আপনাকে পরব্রন্গস্বদপ বলে উপলব্ধি করে সে বিশ্বব্যাপারকে 

তেমনিভাবে জানে যেমনভাবে মানুষ নিজের শরীরের চুলকাঁনিকে জানে । ২০ 
বিদিতে পরমে তত্বে বর্ণীতীতে হাবিক্রিয়ে” । 

কিন্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥ ২১ ॥ 

বিকাররহিত বর্ণাতীত পরমতত্ব কোনে সাধকের বিদিত হলে পর মন্ত্রাধি- 

পতিদের সঙ্গে মন্ত্রসমূহ তার আজ্ঞাধীন হয় । ২১ 

ত. বিগ, _ক, ক্ষিপ্তস্ত। ২. এক, গ' কৃত্বা; এ,__উ, এবং রগ, কৃতে। 
এ, ও, এবং রগ, তাবদিহে'চাতে। 

ত। বি গ,_-খ,-ধত পাঠ তা বি গ, অলক্ষ্যঞ্চ তথা; র গ, অলঙন্ষঞ্চ তথা । 
তা বি গ,- খন হ্যাচ্চেদ্দেহধ্যানস্ | ৬ তা! বি গ,_-উ, এবং র গ, জনস্য | 
ত1 বি গ,_ক, গ, বিশ্বং সচেঞিতম্ । 

এঁ,__-গ, ঘ, বর্ণে তড়িতবিক্রমে ; এ,-উ, এবং র গ, বর্ণাতীতেইস্তবিক্রমে | থু ০ কি 66 ৬ 



নবম উল্লাসঃ ২১৫ 

'আট্মৈকভাবনিষ্টদ্য যা যা১ চেষ্টা তদর্চনম্। 
যো যো জল্পঃ স সন্মন্ত্রৎ স্তদ্ধযানং যন্নিরীক্ষণম্ ॥ ২২ ॥ 

আতট্মৈকভাবনিষ্ঠ_-আম্মাতে তদ্গত চিত্ত, আত্মধ্যানে তন্ময় । 

আতট্মৈকভাবনিষ্ঠ ব্যক্তির চেষ্টামাত্রই অর্চনা, কথাবার্তামাত্রই উত্তম মন্ত্র 
আর নিরীক্ষণমাত্রই ধ্যান 1 ২২ 

দেহাঁভিমানে গলিতে বিদিতেত পরমাতনি | 

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ২৩ ॥ 

দেহাভিমান ক্ষয়প্রাপ্ত হলে এবং পরমায্মা বিদিত হলে পর যেখানে যেখানে 

মন যাবে সেখানেই সমাধি হবে । ২৩ 

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়2 | 

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তন্মিন্ দ্বষ্টে পরাত্মনিৎ ॥ ২৪ ॥ 

হৃদয়গ্রন্থি_অবিদ্যাবন্ধদূপ সংসারবন্ধ, চিজ্জডগ্রন্থনরূপ অহংকার । এটি 

তন্্রমতের বিঞুগ্রন্থিত্রলা। হৃদয়ে অনাহতচক্র অবস্থিত আর অনাহত চক্রেই 

আছে বিষুগ্রন্থি। এই চক্রে “আশা চিন্তা চেষ্টা মমতা দন্ত বিকলত1 অহংকার 
বিবেক লোলত। কপটতা বিতর্ক এবং অনুতাপ এই বারটি বৃত্তির অবস্থান 

নির্দেশ করা হয়” । এই গুলিই-সৃষ্টি করে গ্রন্থি । 
সেই পরমাত্মার দর্শন লাভ হলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সবসংশয় দূর 

হয় এবং কর্নসমূহ ক্ষয়পপ্রাপ্ত হয় । ২৪ 

যোগীন্দ্রেণ যদা€ প্রাপ্তং নির্নলং পরমং পদম্। 
দেবাসরপদং যত্ততপ্রাপ্তঞ্চাপি ন গৃহাতে৬ ॥ ২৫ ॥ 

পরমং পদং--পরমপদ ৷ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 

লিখেছেন-__«এই বিশ্বের মূলে যে পূর্ণ সত্তা পারমাধিকরূপে বতমান তাই 

শক্তির পরম রূপ । বিশুদ্ধ চৈতন্য বললে এর ঠিক পরিচয় দেওয়। হয় না, 

সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারাও এর যথার্থ নির্দেশ করা যায় না। অবাঁড্মনসো- 

গোঁচর, অনির্দেশ্য, অবর্ণনীয় এই পরমার্থ সত্তাকেই শাস্ত্রে পরমপদ' বলা 

হয়েছে ।” (বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভাঁরতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সংঃ 

পুত ৩৫১)। | 

১ তাবি গ,--ক, গ, ময়া। ২ &,--উ, এবং র গ, স্বমন্তুস্য | 

৩ তা বি গ,_খ, ও এবং র গ,ধৃত পাঠঃ তা বিগ, বিজ্ঞ'তে | * 

৪ তত] বি গ,__খ, পরাবরে ; এঁ,_উ* এবং র গ, পরাৎপরে । 

€ ত1 বি গ,_ঙ, এবং র গ' যথ|। ৬ এ, তদ্বৎ প্রাপ্যতে চ'পি গহ্যতে। 



২১৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

যোগীন্দ্র যখন এই নির্সল পরমপদ প্রাপ্ত হন তখন যা দেবাসুরপদ তা! 
প্রাপ্ত হলেও গ্রহণ করেন না। ২৫ 

যঃ পশ্যেৎ সবগং শান্তমাঁনন্দাআক ১মব্য়ম্ । 

তস্য কিঞ্িদনালভ্যং জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যাতে২ ॥ ২৬ ॥ 

সবগ শান্ত আনন্দাতআক অব্যয়ের যে দর্শন লাভ করে তার আর কিছু লাভ 

করার থাকে না এবং কিছু জাঁনারও বাকী থাকে না । ২৬ 

সন্প্রাপ্তে জ্ঞানবিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে৩ । 

লবে-ধ শান্তিপদে* দেবি ন যোগ নৈব ধারণা ॥ ২৭ ॥ 

দেবী, জ্ঞানবিজ্ঞীন লব্ধ হলে, জ্ঞেয় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ হৃদয়ে 

অধিষ্ঠিত এই উপলব্ধি হলে এবং শান্তিপদ লব্ধ হলে সেই অবস্থায় আর যোগও 

থাকে না ধারণাও থাকে না। ২৭ 

পরৰন্মণি৫ বিজ্ঞাতে সমস্তিনিয়মৈরলম্ । 

তালবৃস্তেন কিং কাধং লবেধ মলয়মারুতে 11 ২৮ 11 

পরব্রন্ম বিজ্ঞাত হলে সমস্ত নিয়ম নিরর্থক হয়ে যায় অর্থাং তখন আর 

কোনে নিয়মের প্রয়োজন হয় না । মলয় বাতাস পাওয়া গেলে তালপাতার 

পাখার আর কি প্রয়োজন । ২৮ 

আসিকাঙ্ৰন্ধনং নাস্তি নাসিকাবন্ধনং ন হি। 

ন যমো নিয়মে" নান্তি স্বয়মোমিতি৮ পশ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥ 

আসিকাবন্ধন-অর্থ দুর্জয় । আসিকা অথ পর্যায়ক্রমে উপবেশন। 

বন্ধন অর্থ রচনা । আসিকাবন্ধন পর্যায়ক্রমে উপবেশন রচনা বা ব্যবস্থা । 

ভৈরবীচক্রাদিতে পর্যায়ক্রমে উপবেশনবিধি আছে । কাজেই, নিগলিতাথ 

ভৈরবীচক্রাদি সাধনা । নাসিকাবন্ধন--নাক বন্ধ করা । প্রাণায়ামে নাক বন্ধ 

করতে হয়। অতএব, নির্গলিতার্থ প্রাণায়াম। যম--অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম 

অঙ্গ । যম বলতে বোঝায় অহিংসা সত আন্তেয় ব্রন্মচর্য ও অপরিগ্রহ । 

নিয়ম-_অঙ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় অঙ্ত। শোচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর- 

১ তা বি গ,_খ, মানন্দাতআ্মান ॥ &,--উ, এবং র গ, মানন্দানন্দ। 

ত1 বি গ»-উ, এবং র গ, ন তস্য কিঞ্চিৎ জ্ঞাতবা জ্ঞাতব্যাত্বাবশিষ্যতে । 
তা বি গ,_উ, এবং র গ, সিদ্ধয়ে চ হি স্থিতে। 

এ, শাস্তিপ্রদে | ৫ র গ,বৃত পাঠ; তা বি গ, পরে ৰ্ল্ষণি। 
ত1 বি গ»-_উ» নাঁসকা ; র গ, অসিকা। 

তা লি গ”_গ, ঘ, নিয়মোইনিয়মো। £ &,--উ এবং র গ, নিয়মানির়মে! | 
তা বি গ,_ উ, এবং র গ, স্বয়মেবাত | | 

০০৬০6 

চর 



নবম উল্লাস? ২১৭ 

প্রণিধান_-যোগাঙ্গ নিয়ম বলতে এই বোঝায় । ও--ওঙ্কার পরম ত্রহ্গ 

('ওঙ্কারং পরমং ব,ন্দ_-বাচস্পত্যভিধান-ধুত যোগিযাঁজ্ঞবন্ক্যবচন ); ওম্ এই 

একাক্ষর ব্রন্দ (ওমিত্যেকাক্ষরং বন্দ__গীতা); ওক্কার নিক্কল শিব 

( পাশুপতসূত্র ৫1২৭-এর ভাষ্য )। 

যে নিজেকে ওুঁ-স্বরূপ দেখে তার আসিকাবন্ধন নাসিকাবন্ধন যম নিয়ম 

নাই অর্থাৎ এ সবের আর প্রয়োজন হয় না । ২৯ 

ন পদ্মাসনতো! যোগে ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাং১। 

এঁক্যং জীবাত্নো রাছুধোগৎ যোগবিশারদাঃ 11 ৩০ || 

পদ্মাসন করলে যোগ হয় না, নাসাগ্র নিরীক্ষণ করলেও যোগ হয় নাঁ। 

যোগবিশারদের! জীবাত্মা ও পরমাত্মার এঁক্যকে যোগ বলেন । ৩০ 

ধাঁনেনও হি শ্রদ্ধয়া। পরমং পদম্ঃ । 

যদ্ভবেং সুমহৎ৫ পুণ্যং তস্যান্তে। নৈব বিদ্যতেও ॥ ৩১ | 

শ্রদ্ধা সহকারে ক্ষণমাত্র পরমপদের ধ্যান করলে যে-সুমহং পুণ্য হয় তার 

অন্ত থাঁকে না । ৩১ 

ক্ষণং বন্জাহমন্মীতি যঃ কুর্ষাদাআচিস্তনম্। 

স সর্বংখ পাঁতকং হন্যাত্ৃমঃ সুর্যোদয়ো” যথা || ৩২।। 

যে ক্ষণমাত্র আমি ত্রন্ম এইরূপ আত্মচিন্ত। করে সূর্যোদয় যেমন অন্ধকার 

বিনাশ করে তেমনি সে সমস্ত পাতক বিনাশ করে । ৩২ 

ব্রতক্রতুতপন্স্তীর্থদানদেবার্চনাদিযু । 
যৎফলং কোটিগুণিতং তদবাপ্পোতি ততৃবিৎ || ৩৩ ।। 

ব্রত যজ্ঞ তপস্যা তীর্থ দর্শন দান দেবাঁ্চনা৷ ইত্যাদিতে যে-ফল হয় তত্রবিদ্ তা 

কোটিগুণিত করে লাভ করে । ৩৩ 

উত্তম! সহজাবস্থা মধ্যম] ধাঁনধারণ? ।. 

জপস্ভতিহ ফ্যাদধম। হোমপুজাধমাধমা 1 ৩৪ ॥ 

১ তা বি গ,_-খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ঃ তা বি গ» নিরীক্ষণম্। 

তা বি গ,_গ, ঘ, যোগাত্মনো । 

এ, খ,-প্বত পাঠঃ তথ বি গ, ধ্যায়ত'ং 2 র গন ধ্যায়তঃ। 

৪ তাঁবিগ,-_উ এবং রগ-ধৃত পাঠ £ ভাবি গ,পরমন্থ্িহ ; এ,-খ, মহুঃ | 

৫ - এঁ,-উ এবং রগ, তৎসমং। 

৬ তাবিগ,_খ,-্ধত পাঠ £ তা বি গ» নৈৰ গণ্যতে । ই, 'গ, ঘ, গদ্যতে | 

৭. এ,_-খ, উ এবং রগ, তৎসর্বং । ৮ রগ, সুর্যোদয়ে। 

৯ তাবি গ”-উ, শতকত্বস্তপ ঃ রগ, শতকাভতপ | 
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সহজাবস্থা--সহজ অবস্থা, স্বভাঁবজ অবস্থা । স্ব অর্থ আত্মা, পরমাত্ম | 

পরমাত্মভাঁবজাত অবস্থা স্বভীবজ অবস্থা । সোজ। কথায়, যে-অবস্থায় জীবাআ। 

ওপরমাত্মার এক্য উপলব্ধ হয় তাই স্থভাবজ বা সহজ অবস্থা" মহানির্বাণতন্ত্রেও 

(১৪১২২ ) আলোচ্য শ্লোকটি পাওয়া যায়। সেখানে “সহজাবস্থা'-র স্থলে 

'ৰল্সসভ্ভাবহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । ব্রঙ্গসদ্ভাব অর্থ ব্র্মই সং আর সব অসং 

এই ভাব । জীবায্সা পরমাআীর এক্যোপলন্ধি আর ত্রন্মোপলন্ধি একই কথা । 

ব্রন্মোপলব্ধি হলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না । তখন একমাত্র ত্রল্দই সং আর সব 

অসং। কাজেই, দেখ। যাচ্ছে উভয় তন্ত্রে একই অবস্থার কথাই বল! হয়েছে । 

(এ সম্বন্ধে আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮১৩) 
সহজাবস্থ! উত্তম, ধ্যানধারণা মধ্যম, জপস্তরতি অধম আর হোমপুজা অধমের 

অধম । ৩৪ 

উত্তমা তত্বৃচিন্ত১ স্যাঁজ্জপচিস্তা তু মধ্যমা । 

শাস্ত্রচিন্তাধম। জ্ঞেয়া লোকচিস্তাধমাঁধমা ॥ ৩৫ ॥ 

তত্তৃচিন্ত। উত্তম, জপচিন্ত! মধ্যম, শাস্ত্রচিন্ত অধম আর সংসারচিস্তা অধমের 

অধম । ৩৫ 

পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো২ জপঃ। 

জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটিসমো লয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ 

কোটিপৃজার সমান স্তোত্র, কোঁটিস্তোতের সমান জপ, কোটিজপের সমান 

ধ্যান, কোটিধ্যানের সমান লয় । ৩৬ 

নহি নাদাং৩ পরো মন্ত্রো ন দেবস্তাতআনঃ৪ পরঃ। 

নানুসন্ধাৎ৫ পর! পুজ] ন হি তৃণ্তেঃ পরং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥ 

নাদ--শব্দ ব্রহ্ম । “নাদ আদিশবক (1১110010191 9০100 ); এ শক 

দিব্যকর্ণগোচর, স্থুলকর্ণগো'চর নয় |” “গু বা প্রণব শব্ব্রন্মের বাচক 1৮, বলা 
হয় “শব্দত্রন্দের আদিরূপ ও এই অব্যক্ত ধ্বনি বা শব । এই শব সামান্য 

শব্ধ । এর থেকেই অন্যান্য সমস্ত বিশেষ শব্দের উদ্ভব । এইজন্য ওঁ মহাণবীজ 

বলে গণ্য । অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলি পৃথক পুথকৃ মাতৃকাবর্ণরূপ বিশেষ বিশেষ 

শব্দ, গুরূপ সামান্য শব থেকে উদ্ভৃত। ও ব্র্মাবীজ।” ( শান্ত্রমূলক ভারতীয় 

শক্তিসাধনা, পৃঃ ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৯৯ ) 

১ তাবিগ,_ক, অভির্নচস্তা | ২ এ,--খ, ফলন্। 

৩ তা বিগ,-উ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; ত]1 বিগ, ধ্যানাৎ; এঁ,--খ, দান.ৎথ। 

৪ তা! বি গ,_খ, উ; এবং র গন স্বাতমনত। ৫ রগ, নানুসন্ধেঃ। 



নবম উল্লাসঃ ২১৯. 
৬ 

নাদের চেয়ে উত্তম মন্ত্র নেই, আত্মার চেয়ে উত্তম দেবতা নেই, চিন্তনের 

চেয়ে উত্তম পুজ৷ নেই, তৃপ্তির চেয়ে উত্তম ফল নেই। 

অক্রিয়েব পরা পূজা! মৌনমেব পরে! জপ2। 
অচিস্তৈব পরং ধ্যানমনিচ্ছৈব পরং ফলম্ ॥ ৩৮ ॥ 

অক্রিয়াই পরম পুজা । মৌনই পরম জপ । অচিন্তাই পরম ধ্যান আর 
অনিচ্ছাই পরম ফল । ৩৮ 

শিবশক্তিপরাং পুজাং যোগিনৈব সমাচরেৎ | 

মন্ত্রোদকৈধিন! সন্ধ্যাং পূজাহোটৈধিনা জপঃ১। 
উপচারৈধিনা পজাঁং২ যোগী নিত্যং সমাঁচরের ॥ ৩৯ ॥ 

যথার্ধতঃ যোৌগীকে শিবশক্তিপরা পুজা করতে হবে । যোগী সতত মন্ত্র ও 

জল ছাড়] সন্ধ্যা, পূজা ও হোম ছাঁড়া জপ আর উপচার বিনা পুজা করবে । ৩৯ 

নিঃসঙ্গশ্চ বিসঙ্গশ্চ নিস্তীর্ণোপাধিবাঁসন?। 

নিজস্বরূপনির্গ্নঃ স যোগী পরতত্ববিং ॥ ৪০ ॥ 

নিঃসঙ্গঃ-_আসক্তিহীন। বিসঙ্গ-_কর্তৃত্বাভিমানবিমুক্ত। নিস্তীর্ণোপাধি- 
বাসনঃ__-যে উপাধি ও বাসনা অতিক্রম করেছে অর্থাৎ এসবের দ্বারা যে বদ্ধ 

নয়। উপাধি-_-ছল, কপট, লোভ, ভয় ইত্যাদি; যাহ! দ্বারা ভেদ করা যায়, 
যাহা ধারণ কর! হয় । 

যে-যোগী নিঃসঙ্গ, বিসঙ্গ, উপাধি-ও-বাঁসনা-উত্তীর্ণ, নিজ স্বরূপে নিমগ্ন, 

সে পরতত্ববিদ্ ॥ 9০ 

দেহে! দেবালয়ো দেবিও জীবে! দেবঃ সদাশিবঃ৪ । 

ত্যজেদজ্ঞাননিমাল্যং সোইহংভাবেন পূজয়ে ॥ ৪১ ॥ 

দেবী, দেহ দেবালয়। জীব দেব সদাঁশিব। অজক্ঞাননিষমালা ত্যাগ করতে 

হবে আর পৃূজ! করতে হবে সোহহংভাবে (আমি সে অর্থাৎ আমি পর ব্রহ্ম পর 

শিব এইভাবে )। ৪১ 

জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। 

পাশবদ্ধঃ স্মৃতে। জীবঃ পাশমুক্তঃ সদীশিবঃ ॥:8২ ॥ 

তা বি গ,_ও এবং র গ,-ধুত পাঠঃ তা বি গ, তপহ। 

তা বি গ,»_খ, উপহারৈধিন! পুজাং ; এ,_৩, এবং রগ” যাগং। 
₹1 বি গ”৮_ক, দেহে দেবালয়ে যোগী । ৪ এ,-খ' পরঃ শিব2। 

এ, ক, ঘ, নশ্যে । সি ও / * 
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ভী 

পাশবদ্ধ-_ঘ্বণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জৃগুপ্সা কুল শীল আর জাতি এই অক্ট 
পাশের দ্বারা ব্ধ। “তন্বে সাধারণতঃ অক্ট পাশের কথা বল। হলেও কোথাও 

কোথাও বাহান্ন বা বাষটি পাঁশের কথাও পাওয়া যায় 1৮ বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ 

শান্্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৪৬। 

জীব শিব। শিবজীব। সেই জীব অদ্বিতীয় শিব। পাশবদ্ধ হলে বলা 

হয় জীব আর পাশমুক্ত হলে সদাশিব | ৪২ 

তবষেণ ৰদ্ধো ভ্রীহিঠ স্যা্তুষাঁভাঁবে হি তত্ডুলঃ | 

কর্মৰদ্ধঃ স্মৃতো১ জীবঃ কর্মুক্তঃ সদাশিব$ ॥ ৪ ॥ 

তুষের দ্বারা আবুত থাকলে ধান্য আর তুষনা থাকলে তরল । কর্সবদ্ধ 

হলে বল! হয় জীব আর কর্মমুক্ত হলে সদাঁশিব ৷ ৪5 

আনগ্নী তিষ্ঠতি২ বি€াঁণাং হৃদি দেবে1ও মনীষিণাম্। 
প্রতিমাস্বপ্রকদ্ধানাংও সবত্র বিদিতাত্মনাম্ ॥ ৪9 ॥ 

দেবতা ব্রান্দণদের ক্ষেত্রে অগ্নিতে, মনীষীদের ক্ষেত্রে হৃদয়ে, অপ্রবুদ্ধদের 
ক্ষেত্রে প্রতিমাতে আর আতজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে স্বত্র অবস্থান করেন । ৪৪ 

যো নিন্দাস্ততিশীতোধষ্ৎ সুখদুঃখারিবন্ধৃযু 1 

সম আস্তে স৬ যোগীন্দ্রে হ্র্ষাহর্ষবিবজিতঃ ॥ 9৫ ॥ 

যে নিন্দাস্ততি শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ শক্র-মিত্র এ সবে সমভাবাপন্ন সেই 

যোশীন্দ্র আনন্দনিরানন্দবজিত। 5৫ 

নিস্পরহে নিত্যসন্তষ্টঃ সমদশশ জিতেব্দ্রিয়ঃ। 

আস্তে দেহে প্রবাপীব" যোগী পরমতত্ববিত ॥ ৪৬ ॥ 

নিস্পৃহ নিত্যসন্তৃষ্ট সমদর্শী জিতেন্দ্রিয় পরমতত্বধিদ্ যোগী দেহে প্রবাসীর 

মতে! অবস্থান করে ৷ ৪৬ 

নিঃসন্গলে। নিবিকলো নিলিপ্তোপাধিবাসন2 | 

নিজম্বরপন্িমগ্রঃ সযোপী পরতন্ববিৎ ॥ ৪৭ ॥ 

১ এ,-কঃ সদা । ২ তা] বি গ,_ক, গ, ঘ, নিষ্ঠা তু। 
৩ তা বি গ»_ঙ, এবং রগ, বেদো। 
৪ এ,__-খ, ঙ এবং রগ, স্বল্লকন্ধীন!ং ; এ,_-গ ঘ, প্রতিমাসু প্রকদ্ধানাম্। 

£ তাবি গ,_, এবং র গ, শীলেয়ু। 
৬ তা বি গ,_খ, সমশ্চেত্সবখ ; এ” গন ঘ, সমশ্চেৎ স তু। 

৭. এ৮উ এবং র গ, স্বর্গ হীনেহপ্রয়াসী চ। 



নবম উল্লাসঃ ২২১ 

যেখুযাগী নিঃসঙ্কল্প নিবিকল্প উপাধি-ও-বাঁসনা নিলিপ্ত আত্মস্বরূপে নিমঞ্জ 

সে পরতত্ববিদ | ৪৭ 

যথা পঙ্গ্ববধিরক্লীবোন্মত্তঃজড়াদয়ঃ । 

নিবসন্তি কুলেশানি তথা যোগী চ তত্ববিং | ৪৮ ॥ 

কুলেশানী, পঙ্গু অন্ধ বধির ব্লীব উন্মত্ত এবং জড় ইত্যাদি যেমন করে বাস 

করে তত্ববিদ যোগী তেমনি করে বাস করে । ৪৮ 

পঞ্চমুদ্রা২সম্ৎপন্নপরমানন্দনিভরঃ। 

য আস্তে স তু যোগীন্দ্রঃ পশ্যত্যাআ্ানমাম্মনি | ৪৯ ।। 

পঞ্চমকার থেকে, সমুৎপনন-পরমানন্দনিরভর যে-সাধক আত্মাতে অথ 

পরমাআয় আত্মদর্শন করে সে যোগীন্দ্র । ৪৯ 

অলিমাংসাঙ্গনাসঙ্গে যৎ সুখং জায়তে প্রিয়ে । 
তদেব পুণ্যংঃ বিদ্ুষামকধানান্ত৫ পাতকম্ ॥॥ ৫০1 

অলিমাংসাঙ্গনাসঙ্গে-_অলিমাংস ও অঙ্গনার সঙ্গে । 

সহ সাধনায় । সুখ আনন্দ । 

মদ্য মাংস ও শক্তি 

অলি-মাংস-অঙ্গন! সঙ্গে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাই জ্ঞানীদের পক্ষে পুণ্য আর 
অজ্ঞানদের পাঁতক । ৫০ 

সদ মাংসাসবোভ্লীসী সদা চ পরচিন্তকঠ৭ । 

সদ] সংশয়হীনো৮ যঃ কুলযো'গী স উচ্যতে || ৫১ 

মাংসাসবোল্লাসী-মাংস ও মদ্যে আনন্দিত। পরচিন্তক-_ত্রন্মচিন্তক, 

পরমাত্মচিন্তক । 

যে সর্দা মাংসাসবোল্লাসী পরচিন্তক সংশয়হীন তাকে5 কুলযোগা 

বলা হয়। ৫১ 

পিবন্মদ্যং পলং৯ খাদন্ স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ | 

অহং তদনয়ে।১"রৈক্যং ভাবয়নিবসেং সুখী১১।। ৫২ ॥ 
অহং তদনয়োরৈকযং_-অহং এবং তৎ এই ছুইয়ের এক্য। তং ব্রন্গা। 

আমি এবং ব্রক্ম এই দুইয়ের এঁক্য অর্থাৎ “অহং বল্জান্মি' আমি ত্রন্মা। 

এ মুকে্মত £ তা বি গ,_খ, ক্লীৰনক । ২ তা বি, গ--খ, জ্রব্য। 

৩ এঁ,_-ঙ, এবং রগ, আস্তে সবস্র। ৪ এ,-ধৃত প:ঠ$ ভাবিশ, মোক্ষো। 

& তাবিগ,_খ, মনুজান-স্তঃ এ,-উ, মবমান সত; রগ, মাধুনানাস্ত। 

৬ তা1বিগ,-ঙ এবং রগ, মাংসরসে'ল্লাসী । রর 

এ. ধৃত পাঠ £ তা! বি গ, চরণচিস্তকঠ। ৮ তাবিগ,_ঘ, কদাশয়বিহীনো |. 

৯ &, ঙউএবংর গ, বমন্। ১০ এ, অহং ত্বমনয়ে!। ১১ এ, সৃখং। 



২২২ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ-_যে যদৃচ্ছা আচরণ করে, শান্ত্রবিহিত আচারাদি তার 
পক্ষে অবশ্য পালনীয় নয়।. 

কুলযোগী' স্বেচ্ছাচারপরায়ণ । সে মদ খায়, মাংস খার আর “অহং ও 

“তং-এর এঁকাভাবনা করে সুখী হয় । ৫২ 

আমিষাসবঙ্জৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ১। 
প্রায়শ্চিত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ২ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥। ৫৩ ॥ 

যার মুখ মাংস ও মদ্যের সৌরভহীন তাকে প্রায়শ্চিত্তযোগ্য বলে জানবে । 
সে পশু এবিষয়ে সংশয় নেই। ৫৩ 

যাবদাসবগন্ধঃ স্যাঁৎ পশুঃ৩ পশুপতিঃ স্বয়ম্ । 

বিনালিমাংসগন্ধেন সাক্ষাৎ পশুপতিঃ পশ্ডঃ।। ৫৪ ॥। 

যতক্ষণ মুখে আসবগন্ধ থাকে ততক্ষণ পশু স্বয়ং পশুপতি আর মদ্যমাংসের 

গন্ধ ছাড়া সাক্ষাৎ পশুপতি পশু । ৫৪ 

লোকে নিকৃ্টমুৎকৃষ্টং লোৌঁকোতকৃষ্টং নিকৃষ্ট কম্। 

কুলমার্গং সমুদ্দিষ্টং ভৈরবেন মহাত্মন] ॥। ৫ || 

অনাচারঃ সদাচারস্তকার্যং৪ কার্ষমুত্তমম্ধ | 
অসত্যমপি সত্যং স্যাৎ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি | &১ ।। 

মহাত্মা ভৈরবের দ্বার! উপদিষ্ট কুলমার্গে সংসারে য। নিকৃষ্ট তাই উৎকৃষ্ট, 
যা উৎকৃষ্ট তাই নিকৃষ্ট । সংসারে যা অনাচার তাই সদাচার, যা অকার্ষ 

তাই উত্তম কার্য । ওগো কুলেশ্বরী, কৌলিকদের কাছে অসত্যও (সংসারের 
কাছে ) সত্য ॥ ৫৫-৫৬ 

অপেয়ষমপি পেয়ং স্যাদভক্ষ্যং ভক্ষ্যমেব চ। 

অগম্যমপি গম্যং স্যাৎ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ।। ৫৭ ।। 

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের পক্ষে অপেয়ও পেয়, অভক্ষ্যও ভক্ষ্য এবং অগম্যও 
গম্য ॥ ৫৭ 

ন বিধির্ন নিষেধঃ স্যান্ন পুণ্যং ন চঙ পাঁতকম্ । 
ন স্বর্গে নৈব নরকং কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥| ৫৮ ॥ 

১ তাবিগ,__ঘ,স্বখং ভবে ঃ এ, এবং রগ, আমিষাহারসৌরভ্যহীনস্য ন স্খং 
ভবেৎ। 

২ তা বিগ.-ও এবং রব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বর্জযশ্চ ; &,.-ক, সবজ্ঞশ্চ। 

৩ ত1 বিগ,_খ, সস্যাৎ। ৪ এ, স্তবকার্যমূ। 

৫ তা বিগ,--ঙ এবং রগ কাধমেব চ। ৬ তা বি গ,.-খ, নাত্্র। 



নবম উল্লাসঃ ২২৩ 

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের বিধিও নেই, নিষেধও নেই, প্ুণ্যও নেই পাঁপও 

নেই, স্বর্গও নেই নরকও নেই । ৫৮ 
অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞন্তি১ দরিদ্র ধনয়ন্তি চ। 

বিনষ্টা অপি বদ্ধান্তে কৌলিকাঃ কুলনায়িকে ॥। ৫৯ || 
ওগে। কুলনায়িক1, কৌলিকর1 অনভিজ্ঞ হলেও অভিজ্ঞ, দরিদ্র হলেও 

ধনবান্ এবং বিনষ্ট হলেও সম্বদ্ধ হয় । ৫৯ 

রিপবশ্চাপি মিত্রত্তি সাক্ষান্দাসন্তি ভূমিপাঃ। 

ৰান্ধবস্তি জনাঃ সর্বে কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥। ৬০ || 
কুলেশ্বরী, কৌলিকদের শক্রুও মিত্র হয়, রাজারা স্বয়ং তাদের দাসত্ব করে 

এবং সব লোক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে । ৬০ 
বিমুখাঃ সুমুখাঃ২ সর্বে গবিতা প্রণমন্তি চও। 
ৰাধকাঃ সাধকাঃ যাস্তিৎ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৬১ ॥ 

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের প্রতি যারা বিমুখ তাঁরাও তাদের অনুকূল হয়, 

গবিতরা সব তাদের প্রণাম করে এবং যারা তাদের বিঘ্বকারী তারা সহকারী 

হয় । ৬১ 
নিগু“ণাঃ সগুণায়ন্তে অকুলং সুকুলায়তে । 

অধর্সাশ্চাপি ধর্মন্তি কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৬২ ॥। 

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের ক্ষেত্রে নিণ্ডণ সগুণ হয়ে যায়। হীনবংশ সদ্বংশ 

আর অধর্স ধর্ম হয়ে যায় । ৬২ 
সৃত্যুর্বৈদ্যায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্ায়তে গৃহম্ৎ | 

পুণ্যায়স্তেহঙ্গন। সর্বাঃ৬ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥| ৬৫ ॥ 

কুলেম্বরী, কৌলিকদের ক্ষেত্রে স্বত্যু করে বৈদ্যের কাজ, গৃহ হয় সাক্ষাৎ রগ 

আর সব অঙ্গন] হয় পুণ্যের কারণ । ৬৩ 
বন্থনাত্র কিমুক্তেন কুলযোগীশ্বরা প্রিয়ে । 

সদা সঙ্কললসিদ্ধাঃ স্যুনাত্র কাধা বিচারণা! ॥ ৬৪ ॥ 

র গ, অনভিজ্ঞাপ্যভিজ্ঞত্তি। 

তা বি গ,_ক, ঘ, সুস্ুখা ; &,খ, ছুমখাঃ সৃমুখাঠ। 

তা বি গ,-_খ, প্রণতা ভূবি। 

এ, ক,-ধূত পাঠ £ তা! বি গ, ৰাধকাঃ সাধকারত্তে ৫ এ” _ঙ এবং র গ* বাধকাৰাধকা! 

যাস্তি। 

৫ ত1বিগ,_ঙ এবং রগ স্বর্গঃ সাক্ষাদ্ গৃহায়তে । 

৬ উ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুণ্যায়স্তেইঙ্গনাসঙ্গাঃ | 
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২২৪ কুলার্ণ বতন্ত্রম 

সন্কলসিদ্ধাঃ-_ষার। সঙ্কল্পমাত্র বাঞ্ছিতবস্ত লাভ করেন, তার জন্য কোনো 

প্রয়াসাদির প্রয়োজন হয় না। 

প্রিয়ে, এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলে কি হবে । কুলযোগীশ্বরগণ যে 

সঙ্কল্পসিদ্ধ এ নিয়ে বিতর্ক করা চলে না । ৬৪ 

যেন কেনাপি বেশেন যেন কেনাপি লক্ষিতঃ১। 

যত্র কুত্রাশ্রমে তিষ্ঠে কুলযোগী কুলেশ্বরি২ ॥ ৬3 | 
কুলেশ্বরী, কুলযোগী যে কোনে বেশে, যে কোনো লোকের দৃষ্টিগোচরে, 

যে কোনো আশ্রমে অবস্থান করতে পারবে । ৬৫ 

যোগিনে। বিবিধৈর্বেশৈর্রাণাং হিতক:রিণঃ। 

ভ্রমন্তি পৃখিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ৬৬ ॥ 

মানুষের হিতকারী এই যোগীরা নানা বেশ ধারণ করে নিজের স্বরূপ 

গোপন করতঃ জগতে ঘুরে বেড়ায় । ৬৬ 

সকৃন্নৈবাত্মবিজ্ঞানং ক্ষপয়ন্তি কুলেশ্বরিও । 

উন্মত্তমুকজড়বনিবসেল্লোকমধ্যতঃ৪ ॥ ৬৭ ॥ 

আত্মবিজ্ঞানং--আত্মজ্ঞান, ব্রন্মজ্ঞান। ক্ষপয়ন্তি-_-পরিত্যাঁগ করে না। 

কুলেশ্বরী, এরা একবারও আত্মজ্জান ত্াাগ করে না অর্থাৎ এদের আন্মজ্ঞান 
সদ! বিরাজমান । তবে লোকের মধ্যে এরা উন্মত্ত মুক ও জড়ের মতো বাস 
করে । ৬৭ 

অলক্ষ্যা হি যথা লোকে ব্যোয়ি চন্দ্রার্কয়োর্গতিঃ৫ । 

নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঁঞ্চ তথৈব কুলযোগিনাম্ত৬ ॥ ৬৮ ॥ 

আকাশে চন্দ্র সুধ এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতি যেমন অগোঁচর তেমনি সংসারে 

কুলযোগীদের গতি অগোচর । ৬৮ 

আকাশে পক্ষিণাং দেবি জলেহপি জলচারিণাম্ । 

যথা গতির্ন দৃশ্যতে তথ বৃত্তং হি যোগিনাম্৭ ॥॥ ৬৯ ॥। 

তা বিগ,__খ,-ধত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, কেনাপ্যলক্ষিত। 

তা বি গ,_খ, সমাতিষ্ঠেৎ ; ত1 বি গ”-ঙ এবং র গ গচ্ছন্ কুলযোগী প্রবর্ততে । 

তা বি গ,_খ, সৎ কৃত্বৈবাত্মবিজ্ঞানং খ্যাপযেৎ কৃলযোগাব। 
এঁ,-ঙ এবং র গ, লোকমধ্যমে । 

৫ তা বি গ,_খ, গ»-ধৃত পাঠঃ ত] বিগ, অলক্ষ্যো হি যথা! লোকে ব্যোস্সি চন্দ্রার্ক- 

যোগতঃ। 
৬ তা বি গ,»_-ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠঃ তা বি গ, তথ] বৃত্তস্ত যোগিনাম্। 

৭ তা বিগ»”_খ, মহাত্মনাম্। 
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দেব, জাকাঁশে পাখী এবং জলে জলচরদের গতি যেমন অজ্ঞাত তেমনি 

এই যোগীদেরও গতি অজ্ঞাত | ৬৯ 

অসন্ত ইব ভাষন্তে১ চরন্ত্যজ্ঞা২ ইব প্ররিয়ে। 

পামরা৩ ইব দৃশ্যন্তে কুলযোগঃবিশারদাঃ ॥ ৭০ ॥। 

পরিয়ে, কুলযোগবিশারদেরা অসতের মতো কথা বলে, অজ্ঞের মতো বিচরণ 

করে আর পামরের মতে] দ্ৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাঁদের দেখে লোকে পামর মনে 

করে । ৭০ 

জনা যথাবমন্যন্তে গচ্ছেযুনৈবৎ সঙ্গতিম্ । 
ন কিঞ্চিদর্পি ভাষত্তে তথা৬ যোগী প্রবর্ততে ॥ ৭১।। 

. লোকেরা যাতে তাঁকে অবন্তা করে, তার সঙ্গ না করে, তাঁর সঙ্গে কোনো 

কথ না বলে, যোগী সেইভাবে আচরণ করে । ৭১ 

মুক্তো“হপি ৰালবৎ ক্রীড়েৎ কুলেশে। জড়বচ্চরেৎ৮ । 

বদেছুন্মত্তবদ্ধিদ্বান্ কুলযোগী মহেশ্বরি ॥ ৭২ ॥। 

মহেশ্বরী, বিদ্বান কুলেশ্বর কুলযোগী মুক্ত হলেও-বালকের মতো ক্রীড়া 

করবে, জড়ের মতো। আচরণ করবে আর উন্মত্তের মতো কথা বলবে । ৭২ 

যথা হসতি লোকোহয়ং জুগুগ্সতি ৮ কুৎসতি৯ । 

বিলোঁক্য দূরতে। যাতি তথা১* যোগী প্রবর্ততে ॥ ৭৩ ॥ 

যোগী এমন আচরণ করে যাতে সংসার তাঁকে দেখে হাসে, তাকে দ্বণা 

করে, তাঁর নিন্দা করে এবং তাকে দেখে দূর থেকে সরে পড়ে । ৭৩ 

কচিচ্ছিষ্টঃ কচিদ্ত্রষ্ঃ১১ কচিদ্ ভূতপিশাচবং । 

নানাবেশধরো। যোগী বিচরেজ্জগতীতলে || ৭৪ ॥ 

যোগী কখনো শিষ্ট কখনো ভ্রষ্ট কখনো বা ভূতপিশাচের মতো নানা 

বেশ ধারণ করে জগতে বিচরণ করে । ৭৪ 

যোশী লোকোপকারায় ভোগান্ ভুঙ্ক্তে ন কাজ্ষয়1১২। 

অনুগৃত্রন জনান্ সবীন্১৩ ক্রীড়েচ্চ পৃথিবীতলে ॥ ৭৫ || 

১ রগ,ভাসন্তে। ২ তা বি গ,_উ এবং রগ, বাস্তাজ্ঞা। ৩ এ, পাবক1। 

৪ এ, কুলযোগি। ৫ এ, যোগিনামেব |: 

৬ এ, ততো । ৭ এ, লুৰে-ধা। ৮ এ, জলবচ্চরেৎ। 

৯ তা বি গ,*_উ এবং রগ, কুৎসিতঃ। ১০ এ, যথা । 

১১ এ, কচিদ্,উঃ [ ১২ তা বি গ,--ক* গ, ঘ, লোকোপচারায় যোগভঞ্জনশস্কয়া । 

১৩ এঁ,_গ, ঘ, নান্নগ্রহান্ ক্ষমাং সর্বাং £ এ-ও, আদন্ গৃহ কুলান্ সর্বান্; র গ* অদন্ 

গৃহন্ কুলান্ সবান্। 

১৫ 



২২৬ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

যোগী লোকের উপকারের জন্য ভোগ্যবস্ত ভোগ করে, ভোগাকাক্ষায় 

নয় । সব মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে ধরাতলে লীলা করে । ৭৫ 

সবশোধী১ যথা সূর্যঃ সর্বভোগী যথানলঃ। 

যোগী ভুক্তাখিলান্২ ভোগান্ তথা পাপৈর্ন লিপ্যতে | ৭৬ || 
সর্বশোষক সৃধের মতো সর্বভূক্ অগ্নির মতো যোগী অখিল ভোগ্যবস্ত 

ভোগ করেও পাপে লিপ্ত হয় না। ৭৬ | 
সর্যস্পর্শী যথা বামুর্ধথাকাশাশ্চ সর্বগঠ। 
সবে যথা নদীন্্াতাস্তথ1 যোগী সদা? শুচিঃ 11 ৭৭ |1 

সর্বস্পশশী বায়ুর মতে। সর্গ আকাশের মতো নদীতে স্পানকারী সব 
লোকের মতো যোগী সবদা শুচি । ৭৭ 

যথা গ্রামগতং তোয়ং নদীমুক্তং ভবেৎ শুচি । 

তথা! শ্লেচ্ছগৃহান্নাদি যোগিহস্তাপিতং শুচি৩ || ৭৮।। 

গ্রামের জল যেমন নদীতে পড়লে শুচি হয় তেমনি শ্লেচ্ছগুহের অন্নাদিও 

যোগীর হস্তে অপিত হলে শুচি হয় । ৭৮ 
যথাচরন্তি দেবেশি কুলজ্ঞানবিশারদাঃ৪ | 

তদেব বিদৃষাং মাহ্য«মাত্মনে। হিতকাজ্কিণাম্ ॥ ৭৯ ॥ 

দেবেশী, কুলজ্ঞানবিশারদেরা যেরূপ আচরণ করে আত্মহিতাকাক্ষী 

বিদ্বান্দের কাছে তাই সমাদৃত । ৭৯ 

যস্মিংশ্চরন্তি যোগীশাঃ স মার্গঃ পরমো! মতঃ। 

যস্যামুদেতি সূর্যে! হি পুরাঁশা সা নিগন্যতেত || ৮০ ॥ 

যেমন যেদিক্ থেকে সূর্য উঠে তাকেই বলে পুর্বদিক্ তেমনি যোগীশ্বরের। 
ষে পথে চলে তাই পরম পথ বলে স্বীকৃত । ৮০ 

যত্র যত্র+ গজো। যাতি তত্র মার্গে যথা ভবেং । 

কুলযোগী চরেৎ যত্র স সন্মার্গঃ৮ কুলেশ্বরি ॥। ৮১ ॥ 

ত1 বি গ,_উ এবং রগ, সবপায়ী। 

তা বি গ”_ক, ভূক্তা কুলান্। 

তা বি গ”_ঙ, এবং র গ, গৃহান্লাদিযোগিহ্স্তগতঃ শুচিঃ | 

এঁ, কুলধর্মপরায়ণাঃ ; তা বি গ,_খ, কুলজ্ঞানপরায়ণাঃ। 
তা বি গ,__গ, ঘ, মার্গং। 

এ-ও এবং র গণ স্যাৎ পূর্বাশ! ন তু দৃশ্যতে। 
তা বি গ»--খ, ঙ এবং র গ, যত্র মত । 

তা বি গ*_খ”-ধত পাঠ £ তা বি গ এবং র গ, স মার্গঃ। 

ফি 66 $  // 
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কুলেশ্বরী যেখানে যেখানে হাতী চলে তাই যেমন পথ হয়ে যায় তেমনি 
কুলযোগী যে পথে চলে তাই সংপথ । ৮১ 

নদীং বক্রা+মৃজুৎ কর্ভ্ং নিরোদ্ধুং ততপ্রবাহকম্। ্ 
স্বেচ্ছাবিহারিণং শাস্তং কো বা বারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৮২ ॥। 

বাক! নদীকে কে সোজ। করতে পারে ? তার প্রবাহ কে রোধ করতে 

পারে 2 শান্ত স্বেচ্ছাবিহারী যোগীকে কে বারণ করতে পারে ?৮২ 

যদ্বন্মপ্র২ৰলোপেতঃ ক্রীড়নীয়েরন্নও দৃশ্যতে । 

তদ্বন্ন দ্বশ্যতে জ্ঞানী ক্রীড়মিক্দ্রিয়ৎ পননগৈঃ ॥ ৮৩ ॥ 
যেমন মন্ত্রশক্তিয়ুক্ত ব্যক্তিকে তার ক্রীড়নীয় সর্পেরা দেখে না অর্থাৎ দেখে 

কামড়ায় না তেমনি ইন্ড্রিয়সর্প নিয়ে ক্রীড়ারত জ্ঞানীকে সেই সাপগুলি 
কামড়ায় না । ৮৩ 

নিবৃতত্তদ্বঃখাঃ সন্ভষ্টা€নিদ্বন্ত্রা গতমংসরা 2৬ । 

কুলজ্ঞানরতাঃ৭ শান্তাস্ততক্তাস্তে চ কৌলিকাঃ ॥ ৮৪ ॥ 
নিরৃত্ৃদ্বঃখ সম্তষ্ট নিদ্বনন্্ম বিগতমৎসর কুলজ্ঞানরত শান্ত ব্যক্তিরাই তোমার 

ভক্ত এবং তাঁরাই কৌলিক | ৮৪ : 

অমদক্রোধদস্তাশাহঙ্কারাঃ সত্যবাদিনঃ। 

কোৌলিকেন্দ্রা হাচপলা যে নেক্দ্রিয়*বশানুগাঃ ॥ ৮৫ ॥ 

মদ ক্রোধ দভ্ভ আশা অহংকার যাদের নেই, যারা সত্যবাদী, যার! 

ইন্দ্রিয়পরবশ নয়, সেই কৌলিকেন্দ্রগণ অচপল । ৮৫ 
কীত্যমানে কূলে যেষাং১* রোমাঞ্চো! গদ্গদস্বরঃ । 

আনন্দাশ্র পতেদ্দেবি১১ কথিতাঃ কোৌলিকোত্তমাঃ ॥ ৮৬ ॥ 

দেবী, কুলপ্রশংসায় যাদের রোমাঞ্চ হয়, গদ্গদ স্বর হয়ঃ চোখে আনন্দাশ্রু 

ঝরে, তাদেরই কৌলিকোত্তম বল] হয় । ৮৬ 

ত! বি গ,_-ঙ এবং র গ, নদীবক্রমৃস্থৃং | 

ত। বি গ,_-ক, ততন্মন্ত্র ; এ»_-উ, এবং র গ, যহুন্ত্ত 

তা! বি গ,_-গ, ঘ, ক্রীড়ন্ সূর্ধো। ) এ,_-৬, এবং র গ, ক্রীড়ন্ সবে ন দৃশ্যতে 

তা বি গ,--ঙ এবং রগ, যোগী ক্রীড়মেন্ত্রিয়। 

এ,-ধত পাঠঃ তা! বি গ, নিবুতভৃঃখসস্তষ্ট1। 
তা! বি গ,_-ক, গ, ঘ, বিদ্বরাগমবৎসলাত । ৭ এক, জ্ঞানজ্ঞানরতা। 

এঁ,_খ,ঙ এবং র গ, সপ্তক্তা। 

তা বিগ, এবং র গ, জিতেন্দ্রিয়। ১০ এ, তেষাং। 

১১ ত! বি গ,_-ক, আনন্দশ্চানতো দেবি ) এ,_উ এবং রগ, আনন্দাঃ প্রীণতে দেবি। 

০ ও /% ৮ 

8 6৫ শি 
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সর্ধধর্মীধিকো। লোকে কুলধর্সঃ শিবোদিতঃ। 
ইতি যে নিশ্চিতধিয়ঃ প্রোক্তান্তে কৌলিকোত্মাঁঃ ॥ ৮৭ ॥ 

শিবপ্রোক্ত কুলধর্ম সংসারে সকল ধর্মের বাড়া এই যাদের নিশ্চিত জ্ঞান; 

তাদেরই কোৌলিকোত্তম বল! হয় । ৮৭ 
যে! ভবে কুলতত্বৃজ্ঞঃ কুলশাস্ত্র১বিশারদঃ। 

কুলার্ঠনরতঃ স স্যাং কৌলিকো নাপরঃ প্রিয়েখ ॥ ৮৮ ॥ 

প্রিয়ে, যে কুলতত্বজ্ঞ, কুলশাস্্রবিশারদ, কুলার্চনরত সে-ই কোৌলিক, অন্য 
কেউ নয় । ৮৮ 

কুলভক্তান্ কুলজ্ঞানান্ কুলাচারকুলব্রতান্ত। 
প্রীতে ভবতি যে' দৃষ্্ী কৌলিকঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ 

কুলভক্ত, কুলজ্ঞানী, কুলাচারী, কুলব্রতপরায়ণ ব্যক্তিদের দেখে যে-কৌলিক' 

প্রীত হয় সে আমার প্রিয় । ৮৯ 

তত্বত্রয়শ্রীচরণ *মুলমন্ত্রাথতত্ববিং । 

দেবতাগুরুভক্তশ্চ« কোৌলিক স্যাচ্চ দীক্ষয়াঁঙ || ৯০ ।। 

তত্বত্রয়, আরাধ্য দেবতা ও গুরুর চরণ, মুলমন্ত্রের অর্থ__-এ সবের তত্বজ্ঞান- 

সম্পন্ন এবং দেবতাঁও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি দীক্ষা দ্বারা কৌলিক হয় ॥ ৯০ 

দ্র্লভং সর্বলোকেমু কুলাচারস্য দর্শনম্। 

সুপাকেনৈব প্রণ্যানাং* লভ্যতে নান্যথ। শ্রি্বে 1। ৯১ 11 

প্রিয়ে, সর্বলোকে কুলাচার্ষের দর্শন দুর্লভ। প্রুণ্য পরিপক হলে পরেই 

এই দর্শন লাভ হয়, অন্য কোনো প্রকারে নয়। ৯১ 

সংস্কৃতঃ কীন্তিতো দৃষ্টো বন্দিতো৷ ভাঁষিতোহপি ব1। 

পুনাতি কুলধমিষ্ঠশ্চাণ্ডালোহপি যদৃচ্ছয়! ॥৷ ৯২ 

কুলধস্িষ্ঠ যদি চণ্ডালও হয় তথাপি তাকে স্মরণ করলে, তার গুণকীর্তন 

করলে, দর্শন লাভ করলে, বন্দন] করলে কিংব। তার সঙ্গে কথা বললে, সে যে- 

কোনো ব্যক্তিকে যদৃচ্ছ। পবিত্র'“করে দিতে পারে 1 ৯২ 

তা বি গ”_খ, কুলাগম ; এ» এবং র গ» কুলনাম। 

তা বি গ,_খ, ঙ এবং র গ, দাসিকঃ পরঃ। 

তা বিগ,-উ এবং রগ, কুলে রতান্। 

তা বি গ,-_খ, তত্বত্রয়াভিচরণ £ এঁ,__গ+ ঘ, তত্বত্রয়স্ত স্বীকারাৎ। 

তা বিগ,_ঙ এবং রগ, গুরুভত্তস্থয | 

৬ এ, কৌঁলিকস্ঘানুদীক্ষয়া ) তা বি গ,_গ, ঘ, শাস্তদীক্ষয়া। 
তা বি গ»_ঙ এবং রগ, বিপাকেনৈব প্রভূণাং। 

০০ €$ // ৪ 

কি 



নবম উল্লাসঃ ২২৯ 

* সর্বজ্ঞো বাপি মৃর্ধো বাপুযুত্তমো বাধমোহপি বা। 
| যত্র দেবি কুলজ্ঞানী তত্রাহঞ্চ তয়! সহ ।1 ৯৩ ।। 

দেবী, সর্বজ্ঞই হোক আর মূর্খই হোক, উত্তমই হোক আর অধমই হোক, 
কুলজ্ঞানী যেখানে থাকে সেখানে তোমার সঙ্গে আমিও থাকি । ৯৩ 

নাহং বসামি কৈলাসে ন মেরো ন চ মন্দরে১। 

কুলজ্ঞ! যত্র তিষ্ঠস্তি তত্র তিষ্ঠামি ভাবিনি ॥ ৯৪ ॥ 
ওগো ভাবিনী, আমি কৈলাসেও থাকি না, মেরুপর্বতেও থাকি না, মন্দর- 

পর্বতেও থাঁকি নাঁ। যেখানে কুলজ্ঞর1 থাঁকে সেখানেই থাকি । ৯৪ 

সুদ্ূরমপি গন্তব্যং যত্র মাহেশ্বরো জনঃ। 

দ্রষ্টব্যঞ্চ প্রযত়েন তত্র সন্নিহিতো হ্যহম্ৎ ॥ ৯৫ ॥ 

মাহেশ্বর ব্যক্তি যদি দূরেও থাকে তা হলেও সেখানে গিয়ে চেষ্টা করে 

তাকে দর্শন করতে হবে । আমি সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকি । ৯৫ 

অতিদৃরস্থিতো বাপি দ্রষ্টব্যঃ কৃূলদেশিকঃ৩ । 

সমীপে বর্তমানোহপি ন দ্রষ্টব্যঃ পশুঃ পরিয়ে ॥ ৯৬ ॥ 

প্রিয়ে, কুলদেশিক যদি অতিদূরেও থাকে তা হলেও তাকে দর্শন করতে 

হবে আর পশুভাবের সাধক যদি অতি নিকটেও থাকে তবু তাকে দেখতে 

নেই । ৯৬ | 

কুলজ্ঞানী বসেদ্৪ যত্র স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ৫ । 

দর্শনাদর্চনাতস্য ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ ॥ ৯৭ ॥ 
কুলজ্ঞানী যেখানে বাস করে সেই দেশ পুণ্যভাঁজন । কুলজ্ঞানীর দর্শন ও 

অর্চনা করলে তিন সাতে একুশ কুল উদ্ধার পেয়ে যায় । ৯৭ 

কুলজ্ঞানিনমালোক্য স্বসস্তানঙ্গৃহে স্থিতম্ । 

নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্বে" যাষ্যামঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮ ॥ 

নিজের সন্তানের ঘরে কুলজ্ঞানীকে অবস্থিত দেখতে পেলে অর্থাৎ নিজের 
সম্ভানসম্ভতির মধ্যে কেউ কুলজ্ঞানী হয়েছে এইটি দেখতে পেলে সব 

'পিতৃপ্ুরুষের 'আমর। পরমগতি লাভ করব" এই ভেবে নাচতে থাঁকে | ৯৮ 

১. তা বি গ,ঘ, ঙউ এবং র গ, মন্দিরে । 

২ .তা বিগ,-ঙ এবং রগ, ত্বং নন্দিতা হাহম্। ৩ তাবিগ,-ক, গ, কুলনায়কহ। 

৪ তা বি গ”_উ এবং বর গ, ভবেদ্। ৫ এঁ-্ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুণ্যভাক্ ততঃ। 

৬ তাবিগ”-ক, স্বয়ং বান্য ; এ _ঙ এবং র গণ স্বসস্তানং | 

৭ তা বি গ”_ক,ম্ধৃত প'ঠ ; এ শংসন্ত পিতরস্তস্য ; রগ, সংশস্ভি পিতরস্তস্য | 
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সমাশ্বসন্তি, পিতরঃ সৃৰৃষ্টিমিব২ কর্ষকাঃ । ঃ 
যোহম্মংকুলেমু পৃত্রো ব1 পৌত্রো বা কৌলিকো। ভবেং ॥ ৯৯ ॥ 

কৃষকের! যেমন সুৰৃষ্টির আশায় বুক বাধে তেমনি পিতৃপুরুষেরা 'আমাদের 
বংশে প্ৃত্র হোক পৌত্র হোক কেউ একজন কৌলিক হবে” এই আশায় বুক' 
বীধে। ৯৯ 

স ধন্যঃ খুলু লোকেহস্মিন্ পুরুষঃ ক্ষীণকল্মষঃ | 

যংসমীপং৩ সমায়ান্তি কুলাচার্া মদ] পরিয়ে ॥ ১০০ ॥ 
পরিয়ে, এ সংসারে বিগতপাপ সেই প্ররুষই ধন্য কুলাচার্যর! সানন্দে যার 

কাছে আসে । ১০০ 

কোৌলিকেন্দ্রে সায়াতে কৌলিকাবসথং প্রতি । 
_সমায়াস্তি মুদ। দেবি যোগিন্যো যোগিভিঃ সহ ॥ ১০১ ॥ 

দেবী, কৌলিকের গৃহে যদি কৌলিকেন্দ্র আগমন করে তা হলে সেখানে 
যোগিনীর1 যোগীদের সঙ্গে সানন্দে উপস্থিত হয় । ১০১ 

প্রবিশ্য কুলযোগীন্দ্রং ভজন্তে* পিতৃদেবতাঃ। 

তস্মাৎ সম্পুজয়েড্ ক্যা কুলজ্ঞানপরায়নান্* ॥ ১০২ ॥ 

পিতৃগণ এবং দেবতাগণ সেই গৃহে প্রবেশ করে কুলযোগীক্দ্রের ভজন। 
করেন। অতএব, ভক্তিসহকারে কুলজ্ঞানপরায়নদের পুজা করা উচিত। ১০২ 

অভ্যচ-য়িত্বা ত্বাং দেবি ত্বপ্তক্তান্না্চয়ন্তি যে। 

পাপিষ্ঠাস্তংপ্রসাদস্য ভাজনং ন ভবস্তি৬ তে ১০৩ 

দেবী, তোমার অর্চনা করার পর যারা তোমার ভক্তদের অর্চনা করে না 

সেই পাপিষ্ঠরা তোমার প্রসাদভাজন হয় না । ১০৩ 

নৈবেদ্যং পুরতো  ন্যন্তং দর্শনাৎ স্বীকৃতং ত্বয়1*'। 
রসান্৮ ভক্তস্য জিহ্বাগ্রাদশ্নামি কমলেক্ষণে | ১০৪ ।। 

ওগো! কমলনয়না, তোমার সামনে যে নৈবেদ্য রাখা হয় তা তুমি দৃষ্টি দিয়ে: 

গ্রহণ কর আর আমি ভক্তজিহ্বাগ্রে তার রস আস্বাদন করি । ১০৪ 
তবত্তক্তপৃজনাদ্দেবি পুজিতোইহং ন সংশয়ঃ। 

তন্মান্মম৯ প্রিয়াকাজ্জী তত্তক্তানেব পুজয়েং ।। ১০৫ ॥। 

১ তা বিগ,--ক, সমাশ্রবন্তি ; এ” এবং র গ, সমাশ্রয়স্তি। 

২ তাঁবিগ,_ঙ এবং রগ, স্ববুষিমিব। ৩ এ, মৎসমীপং। 

৪ তা বিগ”_ক গ, ভূজ্যন্তে । & এ-উ এবং র গ, রতান্ পরান্। 

৬ রগ, ভজন্তি। ৭ তাবিগ,-খ,ঙ, দংফৈব স্বীকৃতং ময় £ 

রগ, ময়া। ৮ তা বি গ,-ঙ এবং রগ,সাধু। ৯ এ তম্মান্ন মৎ। 
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দেবী, তামার ভক্তের পুজা করলে আমি পুজিত হই। সেইজন্য যে 

আমার প্রিয়াকাজ্ষী তার তোমার ভক্তদের পুজ' করা৷ উচিত ৷ ১০৫ 

যৎ কৃতং কুলনিষ্ঠানাং১ তদ্দেবানাং কৃতং ভবেং। 
সুরাঃ কুলপ্রিয়াঃ সবে তন্মাং কৌলিকমচয়েং।। ১০৬ || 

কুলনিষ্ঠদের জন্য যা করা হয় তা দেবতাদের জন্যই করা হয়। দেবতার! 
সব কুলপ্রিয়। অতএব, কৌলিকের অর্চনা কর উচিত ৷ ১০৬ 

ন তুষ্ঠাম্যহমন্থত্র যথ1 ভক্ত্য সুপুজিতঃ। 

কৌলিকেন্দ্রেংচিতে সম/ক্ যথা! তুষ্ঠামি পার্বতি ॥ ১০৭ ॥ 
পার্বতী, কৌলিকেন্দ্রের সম্যক্ পুজ৷ করলে আমি যেমন তুষ্ট হব অন্যত্র 

ভক্তিভরে উত্তমরূপে আমার পুজ1 করলেও তেমন তুষ্ট হব না৷ ১০৭ 
য ফলং কৌলিকেন্দ্রাণাং পুজয়া লভতে প্রিয় । 

তৎ ফলং নাপ্র-য়াতীর্থতপোদানমখব্রতৈঃ || ১০৮ ॥। 

প্রিয়ে, কৌলিকেন্দ্রের পুজাতে যে-ফল লাভ হয় তীর্থ, তপ, দাঁন, যজ্ঞ, ব্রত 

ইত্যাদি দ্বার সেই ফল লাভ হয় না। ১০৮ 

দত্তমিষ্টং হুতং তপ্তং পুজি'তং জপ্তমম্ৰিকে২ । 

কৌলিকস্য ভবেদ্ব্যর্থং কুলজ্ঞং যোইবমানয়েৎ ॥ ১০৯ | 
অস্থিকা, যে কৌলিক কুলজ্বের অবমানন1! করে সে দাঁন, যজ্ঞ, হোম, তপ,» 

পুজ/ জপ যা কিছু করুক তা! সব ব্যর্থ হবে। ১০৯ 

শ্মশানং তদ্গৃহং৩ দেবি স পাপী শ্বপচাধমঃ । 

যঃ প্রবিশ্য কুলং ধর্মং কুলাচারং ন বেতি চেং | ১১০ | 
দেবী, যদি কেউ কুলধর্ম গ্রহণ করেও কুলাচার না জানে তা হলে তার গৃহ 

হবে শ্মশান আর সে হবে পাপী চণ্ডালাধম । ১১০ 

কুলনিষ্ঠান্ পরিত্যজ্য যচ্চা্যন্যৈ প্রদীয়তে । 

তদ্দানং নিক্ষলং দেবি দাতা চ নরকং ব্রজেৎ 1১১১ 

দেবী, কুলনিষ্ঠদের পরিত্যাগ করে অন্যকে য! দান করা হয় সেই দান 

নি্ষল হয় এবং দাত। নরকে যায় । ১১১ 

ভিন্নভাণ্ডে জলং যদ্বং শিলায়ামুগ্তবীজবৎ ৷ 

ভন্মনীব হুতং হব্যং তদ্বদ্দানমকোৌলিকে ॥১১২॥ 

ভগ্ন ভাণ্ডে যেমন জল, পাথরে বোনা যেমন বীজ, ভল্মে যেমন দ্ৃতান্তি 

তেমনি অকোৌলিকে দান। ১১২ 
১ তাবিগ,_-ঙ এবং রগ, কুলশিষ্যাপাং | ২ তা বি গ,_খ, যতদম্ৰিকে | 

৩ এ_উ এবং রগ, তদ্গৃহে। 
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যথাশক্ত্যা তু যংকিঞ্চিদূ যে দদ্যাৎ কুলযোগিনে । 
বিশেষতিথিষু+ প্রীত্যা তৎফলং নৈব বর্ণযতে |১১৩।। 

বিশেষ বিশেষ তিথিতে প্রীতি সহকারে কুলযোগিকে যথাশক্তি যংকিঞ্চিং 

যা দান কর! হয় সেই দানের ফল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ১১৩ 

যে। দেবি স্বয়মাহুয় কুলজ্ঞানান্ শুভে২ দিনে । 

অভায দেবতা ৰদ্ধ্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।1১১৪।। 

মাদিভিঃ পঞ্চমুত্রাভিঃ সম্ভজ্যা পরিতোষয়েৎ। 

তেষু তুষ্টেবহং তুষ্টভ্তষ্টাঃ স্বুঃ সর্বদেবতা2 ।১১৫।। 
দেবী, যে স্বয়ং শুভদিনে কুলজ্ঞদের আহ্বান করে এনে দেবতাবুদ্ধিতে 

'গন্ধ পুষ্প অক্ষতাদি দ্বারা অর্চনা করে ও ভক্তিভরে মদ্যাদি পঞ্চমুদ্র] দ্বারা 

তাদের পরিতোষ বিধান করে এবং তাতে তার] যদি তুষ্ট হয় তা হলে সেই 

ব্যক্তির প্রতি আমি তুষ্ট হই, সব দেবতার! তুষ্ট হন। ১১৪-১১৫ 

ভগিনীং বা সৃতাং ভাধাং যে দদ্যা কুলযোগিনে । 
মধ্মত্তায় দেবেশি তস্থয প্ুণ্যং ন গণ্যতে 11১৯৬। 

দেবেশী, যে মধুমত্ত কুলযোগীকে স্বীয় ভগ্লী কন্ঠ ব1 ভার্ষা দান করে তার 
প্ুণ্যের সীম। নাই । ১১৬ 

অলিবিন্দ্বতবিনিক্ষিপ্তমপ্রযতেন বদ্ধিতম্ । 

পরলোকস্য পাথেয়ং বীরচক্রেহপিতং* মধু 11১১৭।। 
বীরচক্রে অপিত মদ্য পরলোকের পাথেয় । অলিবিন্দ্ব অর্থাৎ মদ্যবিন্দু চক্রে 

যথাবিধি নিক্ষিপ্ত হলে সেই পাথেয় বিনা যত বন্ধিত হয় ॥। ১১৭ 
পাপাচারসমাযুক্তং সবলোকবহিষ্কতম্ । 

জায়তেং হি কুলদ্রব্যং কুলযোগীশ্বরাপিতম্ 1১১৮ 

পাপাচারের সঙ্গে যুজ্ঞ, সর্বলোকবজিত দ্রব্যও যদি কুলযোগীশ্বরকে 
অপিত হয় তা হলে তা' কুলদ্রব্য হয়ে যায় । ১১৮ 

যস্মিন দেশে বসেও বীরঃ কুলপুজারতঃ পরিয়ে 

সোহপি দেশো ভবে পুতঃ৭ কিং পুনঃস্বপুরস্থিত£৮ 11১১৯ 

১ তা বিগ,_ঙ এবং রগ, বিশেষতীর্থেয়ব। ২ এ, সৃখমাহ্য় কুলজ্ঞানশুভে । 
৩ তাবিগ,_গ”ধত পাঠ; তা বিগ এবং রগ, অনিখাত; তা বি গ,-ক, অনিবাত। 
৪ তা বি গ”_খ, বীরৈর্ব1 চচিতং ; এ,_-ঙ এবং র গ, বীরচক্রাপিতম্ । 
« রগসত্রায়তে। ৬ তাবিগ-_-ঙ এবং রগ, বরে] । 

৭ এ, পুজাঃ ; তা বি গ,_ক, গ, পুণাঃ। 
৮ তা বিগ”-উ এবং র গ»-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পুনস্তৎপুরস্থিতাঃ | 



নবম উল্লাসঃ ২৩৩ 

প্রিয়ে, যে-দেশে কুলপুজাঁরত বীর বাস করে সেই দেশও পবিত্র হয়ে যায়, 

সাধকের স্বপুরে অবস্থানকারী হলে আর কথা কি ? 

কৌলিকেন্দ্রে সকৃততৃক্তে১ পুণ্যং কোটিগুণং ভবেৎ। 
কিং প্রনর্বহুভির্ভূক্তৈস্তৎ পুৃণ্যং নৈব গণ্যতে 11১২০।। 

কোৌলিকেন্দ্র একবার ভোজন করলে যে ভোজন করায় তার কোটগুণ 
প্রণ্য হয়ঃ বহুবার ভোজন করলে তার আর কথা কি। সে-পুণ্যের ত সীমা 
পরিসীম1 করা যায় না । ১২০ 

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্েন সর্বাবস্থাসু সর্বদ] । 

কুলধর্মরতো* ভূষাৎ কুলজ্ঞানিনমর্চয়েং ॥ ১২১ ॥ 
অতএব, সর্বদ! সর্ব-অবস্থায় সর্বপ্রযত্তে কুলধর্মরত হতে হবে এবং কুল- 

জ্ঞানীর অর্চনা করতে হবে । ১২১ 

জ্ঞানিনোইজ্ঞানিনে! বাপি যাবৎ দেহস্য ধারণা । 

তাবদ্র্ণাশ্রমাচার£৩ কর্তব্যঃ কর্মভূক্তয়েঃ ॥ ১২২ ॥ 
জ্ঞানী হোক আর অজ্ঞানই হোক যতদিন দেহ আছে ততদিন মানুষকে 

কর্মভোগের জন্য স্বীয় বর্ণাশ্রমসম্মত আচার পালন করতে হবে । ১২২০ 

কর্মণোন্থালিতেহজ্ঞানে জ্ঞানেন শিবতাঁংঙ ব্রজেৎ। 

শিবৈক্যমেব৭ মুক্তিঃ স্যাদতঃ কর্ম সমাচরেৎ৮ ॥ ১২৩ ॥ 
কর্মণোন্থুলিতেইজ্ঞানে-_কর্সের দ্বারা অজ্ঞান উন্মুলিত হলে। কর্ম বলতে 

এখানে বর্ণাশ্রমবিহিত শান্ত্রসম্মত কর্মের কথ বলা হয়েছে । সে রকম কর্মের 

দ্বারা অজ্ঞান দৃরীভূত হয়। আর অজ্ঞান দুরীভূ'ত হলে পরেই তত্বজ্ঞানের 
উদ্ভব হতে পারে । জ্ঞানেন-_জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ তত্ৃজ্ঞানের দ্বার । 

শিবৈকামেব-_-শিবের সহিত একীভূত হওয়াই, শিবত্ব লাভই। এটিই 

বেদান্তের “অহং ৰন্দাম্মি” এই উপলন্ধি। 

কর্মের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হলে জ্ঞানের দ্বারা শিবত্ব লাভ হবে। 

শিবৈক্যই মুক্তি । অতএব, কর্ম করতে হবে ৷ ১২৩ 

তা বি গ”_কোৌলিকো যঃ সকদ্ভুউ-ক্তে। ২ 'তা বি গ,_-খ, কৃলজ্ঞানরতো! | 
এ,_-ক, গ, বর্ণসমাচারত ; &,_উ এবং র গ, তততঘর্ণা শ্রম।চারঃ | 

তা বি গ,__খ,-ধূত প'ঠঃ ত1 বি গণ কর্মমুক্তয়ে ঃ এ এবং র গ, সবমুক্তয়ে 

তা বি গ*_ ক, গ, কর্মণা মীলিতং জ্ঞ'নং ; &,খ, কর্মণোন্লিতং জ্ঞানম্। 

৬ এ,_ক,গ, সমহাম্। 

৭ এ _খ,-ধত পাঠঃ তা বি গ, শিবত্তেনৈন ; এ,-উ এবং র গ,শিবৈকহ্ৈব | 

৮ রগ, সমাপয়েৎ। 

9০ €$ ৪5 

ষ্ফি 
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কুর্ধাদনিন্দ্যকম্মাণি নিত্যকর্মাণি বা চরেং১। |] 

কর্মমুক্তঃ সুখাকাজ্ষী কর্মনিষ্ভঃ সুখং ব্রজেৎ২ ॥ ১২৪ ।। 
নিত্যকর্মাণি-_নিত্যকর্্রসমৃহ, সন্ধ্যাহিকাদি নিতাকর্ম। 
কর্মমুক্তঃ-_কর্মমুক্ত বলতে বোঝায় যিনি কর্মে আসক্তিশৃন্ত । কর্মে যিনি 

জড়িয়ে পড়েন না। 

অনিন্দনীয় কর্ম এবং নিত্যকর্ম করতে হবে। সুখাকাজ্জী ব্যক্তি য্দি 

কর্মনিষ্ঠ এবং কর্মমুক্ত হয় তা হলেই সুখ লাভ করে । ১১৪ 

সর্বকর্মীণি সংত্যক্তুং ন শক্যং দেহধারিণ] । 
ত্যজে কর্মফলং যো বা স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥। ১২৫ ।। 

দেহধারী ব্যক্তি সর্বকর্ম ত্যাগ করতে পারে না । যে কর্মফল ত্যাগ করে 

তাকে ত্যাগী বলা হয়। ১২৫ 

স্বকার্ষেষু প্রবর্তত্তে করণানীতি চিন্তয়ে। 

অহংভাবমপা্যৈব যঃ কুর্যাৎ সন লিপ্যতে ।। ১২৬ | 

ইন্দ্রিয়গুলি স্বকাধে প্রবৃত্ত হয় এরূপ যে চিন্তা করে এবং অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ 

করে কর্ম করে সে লিপ্ত হয় না । ১২৬ 

ক্রিয়মাণানি কম্সাণি জ্ঞানপ্রাপ্তেরনস্তরমূ 
ন চস্পৃশত্তি তত্বজ্ঞং জলং পদ্মদলং যথা ।। ১২৭ 11 

জল যেমন পদ্মপাতার গায়ে লাগে না তেমনি জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তত্বজ্ঞ 

ব্যক্তি যে-সব কম করে তা তাকে স্পর্শ করে না। 
তত্বনিষ্ঠ্যত চ কর্মাণি পুণ্যাপ্ণ্যানি সংক্ষয়ম্। 
প্রয়ান্তি নৈব লিপ্াত্তে ক্রিয়মাণানি বা পুনঃ৫ || ১২৮ ।। 

তত্বনিষ্ঠ ব্যক্তির প্ুণ্যাপুণ্য সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এঁ সব আবার 
করলেও আর তা তাকে লিপ্ত করে না। ১২৮ 

উৎপন্ন৬সহজানন্দতত্জ্ঞানরতঃ প্রিয়ে 1 

সংত্যক্তসর্বসংকল্পঃ স বিদ্বান্ কর্ন সম্ত্যজেং ॥। ১২৯1) 

১ তা বি গ”_খ, নাচরেৎ। 
২ এ,_ক,গ, ইহামুত্র ফলাকাঁজ্ষী কঃ কৃতঃ স্যাৎ য়ে । &,_খ, কণ্ঠস্তাস্ব বাপি 

প্রিয়ে। 

৩ রগ,-ধৃতপাঠ ঃ তা বিগ, তন্িষ্টস্ত । ৪ রগ, লিপাস্তি। 

৫ তা বিগ, ক, গণ ক্রিয়ামততি বায়ুন| ॥ এ, এবং র গণ ক্রিয়মাণানি চাধুন]। 

৬ তা বি গ,-ঙ এবং রগ, তৎপত্র। 



নবম উল্লাসঃ ২৩৫ 

পরিয়ে, যার অন্তরে সহজানন্দ উৎপন্ন হয়েছে, যে তত্বৃজ্ঞানরত, সব সম্কল 

যে ত্যাগ করেছে, সেই বিদ্বান কর্ম ত্যাগ করবে । ১২৯ 

বৃথৈব১ যৈঃ পরিত্যক্ত কর্সকাগুমপণ্ডিতৈঃ। 

পাষণ্ডাঃ পণ্ডিম্মন্যান্তে যাস্তি নরকং প্রিয়ে ।॥ ১৩০ 1 

পরিয়ে,» যে সব অপপণ্ডিত শান্ত্রবিহিত কমন বৃথ! ত্যাগ করে সেই পণ্ডিতম্মন্ 

পাষণ্ডের নরকে যায় । ১৩০ 

ফলং২ প্রাপ্য যথা বৃক্ষঃ পৃষ্পংও ত্যজতি নিস্পৃহঃ। 
তত্বং প্রাপ্য তথা যোগী ত্যজেং কর্মপরিগ্রহম্ ॥। ১৩১।। 

ফল পেয়ে গেলে পর নিস্পুহ বৃক্ষ যেমন কুল ত্যাগ করে তেমনি তত্বলাভ 

করার পর যোগী কর্মসাধন (সাধন-_যার সাহায্যে কর্স সম্পাদিত হয়, 

উপকরণ ) অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করবে | ১৩১ 

অশ্বমেধাযুতেনাপি ৰ.ল্সাহত্যাযুতেন চ। 

প্রণ্যপাপৈ ন লিপ্যন্তে যেষাং ৰন্গ হৃদি স্থিতম্ ॥ ১৩২।। 

যাদের হৃদয়ে ব্রল্প অধিষ্ঠিত অর্থাৎ যাদের ব্রন্মোপলন্ধি হয়েছে তার। 
অস্ভুত অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য এবং অস্ত ব্রন্মহত্যার পাপ কোনট?। দ্বারাই লিপ্ত 
হয় না। ১৩২ 

পৃথিব্যাং যানি কম্মাণি জিহ্বোপস্থনিমি ততত2৪ | 

জিহ্বোপস্থপরিত্যাগী কর্মণ! কিং করিষ্তি ॥ ১৩৩ ॥ 

জিহ্বোপস্থপরিত্যাগ-_জিহ্বোপস্থের ভোগাকাঙ্ষা যাঁরা পরিত্যাগ 

করেছেন । জিহ্বোপস্থ্বের তাগিদ যাদের নেই । 

জগতে জিহ্বোপস্থের জন্য যে-সব কর্ম করা হয়, যারা জিহ্বোপস্থ- 

পরিত্যাগী তার] সে রকম কর্ম দিয়ে কি করবে । ১৩৩ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ যোগং যোগীশ€ঙলক্ষণম্ । 

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্ছসি ॥। ১৩৪ ॥। 

কুলেশানী, তোমাকে যোগ এবং যোগীশের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই 

কিছুট1 বললাম । আবার কি শুনতে চাঁও ৷ ১৩৪ 

তা! বি গ,-_-খ, যখৈব। 
এ, রৌদ্রং £ তা বি গ,_উ এবং র গ, খত্ৃং। 
তা বি গ»_খ,উ এবং র গ, পুষ্পং।, 
তা! বি গ,_খ, উ, নিমিত্তকং। ৫ &,_ক, ঙ, যোগেষোগীশ। ৩6 $ড  //. ৮ 
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ইতি শ্রীকুলার্ণবে নিবাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সবাগর্মোতমোত্তমে 

সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধাক্নায়তন্ত্রে যোগসংস্থাপনকথনং নাম নবম 

উল্লাসঃ || ৯॥। 

সপাদলক্ষশ্লোক সমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নিবাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য 

শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্গত উধ্বায়ায়তন্ত্রে যোগসংস্থাপনকথন নামক 

নবম উল্লাস সমাপ্ত । ৯ 



দশম উল্লাসঃ 
শ্রীদেব্যুবাচ। 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি বিশেষদিবসার্চনম্ । 
তৎসপর্যী১ফলং দেব বদ মে পরমেশ্বর |1১। 

শ্রীদেবী বললেন- কুলেশ, বিশেষ দিনের অর্চনার কথা শুনতে চাই। হে 

পরমেশ্বর, সেই পূজার ফল কি তা আমাকে বল। ১ 

ঈশ্বর উবাচ। 

শৃগু দেবি" প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ সবপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥ 

ঈশ্বর বললেন-_-দেবী, আমাকে তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, 
শোন। এটি শোনামাত্র যে শোনে সে সর্বপাপ মুক্ত হয়। ২ 

উত্তম! নিত্যপুজা৷ স্যাৎ পর্বপৃজ। তু মধ্যম1২ | 

মাসপৃজাধমা দেবিও মাসাদৃদ্বৎ পশুভবেং৪ ॥৩॥ 

দেবী, নিত্যপুজ] উত্তম, পর্বপূজা মধ্যম, মাসিক পুজা অধম আর মাসোধ্ব“- 
কালের পূজা পশুপৃজা ৷ ৩ 

বিহিতৈষাদিভির্জব্যৈর্সাসাদৃদ্ঘং সমার্চনম্€ | 
পশোভূয়িঃ প্রবেশেচ্ছা্ যদি স্যাদ্দীক্ষয়েৎ পুনঃ ॥ 8৪ ॥ 

বিহিত মকারাদি দ্রব্যের দ্বারা মাসোদ্ধকালে 'পুজা করতে হয়। পশুর 
যদি আবাঁর কৌলমার্গে প্রবেশের ইচ্ছ! হয় তা হলে তাকে পুনরায় দীক্ষা দিতে 
হবে। ৪ | 

মদ্যং মাংসঞ্চ মংস্যশ্চ মৃদ্রা মৈথুনমেব চ। 
মকারপঞ্চকং৭ দেবী দেবতাপ্রীতিকারম্৮ ॥ & ॥ 

দেবী, মদ্য মাংস মংস্য মুদ্রা এবং মৈথুন এই পঞ্চমকার দেবতার প্রীতি- 

কারক । ৫& 

মাদিপঞ্চকমীশানি দেবতাপ্রীতয়ে মুধীঃ। 

যথাবিধি নিষেবেত তৃষ্ণয়' চে স পাতকী ॥ ৬ ॥ 

তা! বি গ*_ঙ এবং র গ' তস্ত পুজা । 

&,-ধূত পাঠ তা। বি গ, মধ্যমং পর্বপুজনম্। 

রগ,জ্ঞেয়া। ৪ তা বি গ,_ও এবং রগ, বহির্ভবেৎ | 

৫ তা বিগ, _ক, গ, ঘ, সমর্চয়েৎ। ৬ &,-_গ, ঘ, পশুভূর়াৎ পরে স্বেচছা। 

৭ তাবিগ,_ঙ এবং র গ, মকারপঞ্চমং। ৮ এ, কারণং ঃ তা! বি গ”_খ, কারণং। 

€& / 
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ওগো ঈশানী, সুধী সাধক দেবতার প্রীতির জহা যথাবিধি পঞ্চমকার সেব! 
করবে । যে লোভহেতু তা করে সে পাতকী । ৬ 

কৃষ্ণাঙ্টমী চতুর্দশী ত্ব১মাবাস্যাঁথ পুণিমা । 
ক্রান্তিঃ পঞ্চ পরাণিং তেষু পুণ্যদিনেষু চ ॥ ৭ ॥ 

গুরুজন্মদিনে প্রাপ্তে তদ্গুরোস্তদ্গুরোরপি ॥ 

মানবৌঘা্দিপুংসাঞ্চও স্বজন্মদিবসে তথ ॥ ৮ ॥ 
সম্পত্তোৌ চ যজেল্লাভে তপোদীক্ষাত্রতোৎসবে৪ । 

পীঠোপগমনে« বীরপাঁঠে স্বজনদর্শনে 1 ৯1 
দেশিকাগমনে পুণ্যতীর্থটদৈবতদর্শনে । 

এবমাদিযু দেবেশি বিশেষদিবসেরু চ || ১০ || 

যথাধনং৬ যথাশ্রদ্ধং যথাদ্রব্যং ষযথোচিতম্ ॥ 

যথাকালং যথাদেশং তথা পুজা সমাচরেৎ || ১১ ॥। 

তদ্গুরোজ্দ্গুরোরপি--তার গুরুর অর্থাং গুরুর গুরুর এবং তার গুরুর 

অর্থাৎ গুরুর যিনি গুরু তার গুরুরও। গুরুর গুরুকে বল! হয় পরমগ্ডরু এবং 

তার গুরুকে বল! হয় পরমে্টি গুরু । 

মানবৌঘাদি-_-“তন্ত্রের বিধান অনুসারে সাধককে গুরুপঙ্ক্তির অর্চনা! করতে 

হয়। গুরুপঙক্তি তিনট-_দিব্যৌঘ, সিদ্ধোঘ আর মানবৌঘ । অর্থাৎ দিব্য- 
গুরুর এক পঙক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙ্ক্তি আর মানবগুরুর এক পঙ্ক্তি এই 
তিন পও্ক্তি”__শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধন1, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৭৬২। 

কৃষ্ণপক্ষের অব্টমী চতুর্দশী অমাবস্যা পৃথিমা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চপর্বের 

পুণ্য দিনগুলিতে, গুরুর জন্মদিনে, পরমগুরুর জন্মদিনে, পরমেণ্িগুরর জন্মদিনে, 
মানবৌঘাদি পুরুষদের জন্মদিনে, নিজের জন্মদিনে, সম্পত্তিলাভে, তপস্যা- 

দীক্ষা-ব্রত ও উৎসবে, পীঠস্থানে উপস্থিত হলে, বীরপীঠ অর্থাৎ বীরাচারী 

সাধকের সাধনপীতে উপস্থিত হলে, স্বজনদর্শনে, দেশিকের আগমন হলে, পুণ্যশ 
তীর্থ ও দেবতাদর্শনে, ওগে। দেবেশী, এইরূপ বিশেষ বিশেষ দিনে আঘথিক 

সঙ্গতি অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে বিহিত দ্রব্যের দ্বারা যথোচিতভাবে কালোপ- 

যোগী ও দেশোপযোগী পুজ। করতে হবে । ৭-১১ 

১ র গ৮-ধৃত পাঠঃ তা বি গ, চতুর্দশ্যাব । 
২ তা বিগ,_খ, পবসবেষু । ৩ তা বি গ”_-ঙ এবং রগপুজাঞ্চ। 
৪ তা বি গ,_-ক, ব্রতে শুভে। ৫ এ, গীঠোপরিগমে | 
তু তা বি গ,_ও এবং রগ, যথাৰলং। ৭ বূগ, যথা শদ্ধা। 



দশম উল্লাসঃ ২৩৯ 

আচাধেণ বিধানেন১ কারয়েচ্ক্রপুজনম্ৎ | 
স্বয়ং বা পূজয়েদ্দেবি বিন্দ্রপূজাপুরঃসরম্ত || ১২ ॥| 

দেবী, আচার্ষের দ্বারা! যথাবিধি চক্রপুজা! করাতে হবে । অথবা সাধক 
স্বয়ং বিন্দূপুজা৷ করে তারপর চক্রপুজ! করবে । ১২ 

স তে লোকমবাপ্সোতি পুনরাবৃতিবজিতম্৪ | 

অকুর্বন্* কৌলিকো মোহাদ্দেবতাশাপমাপ্ুক্সাৎ ॥ ১৩॥ 
সে ( পৃবৌক্ত সাধক ) তোমার লোক প্রাপ্ত হবে এবং সেখান থেকে তার 

আর সংসারে পুনরাঁগমন হবে না। মোহবশতঃ যে-কৌলিক এরূপ পৃজা না 
করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে । ১৩ 

মাসে বাপি ত্রিমীসেও বা ষণ্মাসে বংসরেইপি ব1। 

শ্রীগুরুং পুজয়েপ্তক্তযাহপ্রাপ্তে ততস্ত্ীদ্ৃতাদিকান্৭ |) ১৪ ॥ 

মাসে তিন মাসে ছ"মাসে কিংবা বংসরে একবার ভক্তিভরে শ্রীগুরুর পূজা 

করতে হবে । গুরুকে পাওয়া না গেলে তার স্ত্রীপুত্রাদির পুজা করতে হবে । ১৪ 
তদভাবে কুলজ্ঞঞ্চ” তচ্ছিষ্যং বা! অন্যযোগিনম্ ॥ 

সন্তোষয়েৎ কুলদ্রবৈঃ কুলপুজাপুরঃসরম্৯ ॥॥ ১৫ ॥ 

তাদেরও অভাব হলে কুলপুজাপূর্বক তার কোনে কুলজ্ঞ শিশ্ককে অথব। 

অন্য কোনে৷ কুলজ্ঞ যোগীকে কুলদ্রব্যের দ্বারা তুষ্ট করতে হবে । ১৫ 
রোগে১০ঘাপৎসু দোষেযু১১ দুঃসঙ্গে ছনিশ্রিত্কে । 
পৃজয়েদ্ যোগিনীবুন্দং দেবি তদ্দোষশাভয়ে ॥। ১৬ || 

দেবী, রোগে, আপদে, অনিষ্ট, দুঃসঙ্গে, ছুনিনিত্তে অর্থাৎ ছুর্লক্ষণ দেখলে 

সেই দোষশান্তির জন্য যোগিনীবৃন্দের পুজা করতে হবে । ১৬ 

যত্রৈকাম্ায়তত্বজ্ঞঃ কুলাচাধঃ১২ কুলেশ্বরি । 
কোৌলিকাস্ত্রি১৩চতুঃপঞ্চ শক্তয়শ্চ তথ পরিয়ে ।| ১৭ ॥। 

১ তা বি গ,_ঙ এবং রগ, আচাধেণ।থবান্যেন। 

২ তাবি গ*-খ, চক্রমর্চনম্। ৩ এক, পরায়ণঃ। 

৪ এ উ এবং রগ, সতালোকমবাপ্লোতি পুনর!বৃতিবজিতঃ । 

& তা বিগ”_খ,ন কুর্ধাৎ; এ১-৬, অকৃত্বা £ রগ, ন কৃত্বা। 
৬ তা বিগ”_-ঙ এবং রগছিমাসে। ৭ এ, ব্যাপ্পচ স্ত্রীস্ৃতাদিভিঃ | 

৮ তা বিগ, _খ,গ তৎকুলীনং। 

৯ এ,__ক, গ, চক্ররাজপুরঃসরং ; এ, _খ, চক্রপুজাপুর£সরং। 

১০ রগ, যোগে। ১১ তা বি গ,_খ, ঘোরেষু 

১২ র গ, তত্বজ্ঞাঃ কুলাচার্যাঃ। ১৪ এ, স্ত। 



২৪০ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

পৃথণ্বা পুজয়েদ্দেবি মিথুনাকারতোহপি বা । 
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদ্যৈস্ত দেবেশি সমলঙ্কৃতাঃ 

ভক্ষ্যভোজ্যাদিপিশিতৈঃ পদার্থৈঃ ষড়্রসান্বিতৈঃ || ১৮ | 

আশম্ায়-_গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত সহৃপদেশ, সম্প্রদায় । তন্ত্রশান্ত্রে নু আক্নায়ের 

উল্লেখ করা হয়েছে । তার মধ্যে প্রধান পাঁচটি, যথা-_পশ্চিম, উত্তর, পুর্ব, দক্ষিণ 

এবং উধ্ব। এইগুলি যথাক্রমে শিবের সদ্যোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর 

এবং ঈশান এই পঞ্চমুখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে । এ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদও 
আছে--দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সংঃ পৃঃ ১০১২-১০১৩। 

কুলেশ্বরী, যেখানে (চক্রে ) একজন আম্মায়তত্বজ্ঞ কুলাচার্ধ, তিন চার বা 

পাঁচজন কৌলিক এবং এ সংখ্যক শক্তি উপস্থিত সেখানে তাদের সমলঙ্ৃত 

করে, ওগো দেবী, গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতাদি দ্বারা যড়্রসযুক্ত ভক্ষ্য ও ভোজ্য 

মাংসাদি পদার্থ সহযোগে, ওগো! দেবেশী, পৃথক্ পৃথক্ অথবা মিথুনাকারে পুজা 

করতে হবে । ১৭-১৮ 

প্রোঢোল্লাসেন সহিতা ষদি তা১ নিবসস্তি চ। 

তচ্ছ্ীচক্রমিতি প্রোক্তং বুন্দঞ্চাপি তইচ্যতে | ১৯।। 

যদি শক্তির! প্রোৌটোল্লাসযুক্ত হয়ে অবস্থান করে তা হলে তাকে চক্র বলা 

হয়, বৃন্দও বলা হয়। ১৯ 

কুযণন্নব কুমারীণাঁং পুজামাশ্বিনমাসকেখ । 

প্রাতনিমন্ত্রয়েদ্ক্ত্যাও সাধকঃ শুদ্ধমানসঃ || ২০ || 

কুমারীণাং__কুমারীদের। তন্ত্রশাস্ত্রে অপুষ্পজাতা একবর্ষীয়৷ থেকে ষোড়শ- 
বর্ষীয়। পর্যন্ত কন্যাকে কুমারী বল হয়েছে । বয়স অনুসারে এদের ভিন্ন ভিন্ন 

নাম। এক থেকে ষোল বংসর পধন্ত বয়সের কুমারীর যথাক্রমে নাম--সন্ধা, 

সরস্বতী, ব্রিধামুত্তি, কালিকা, সুভগা, উমা, মালিনী, কুজিকা, কালঙ্কর্ষা, 

অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, কুলনায়িকা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং 

চণ্ডিকাঁ। দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১৯ দশ তরঙ্গ, পৃঃ ১০৮৩। এ বিষয়ে মতভেদ 

আছে । আলোচ্যমান উল্লাসের ২৭ সংখ্যক শ্লোকে এক থেকে নয় বৎসর 

বয়স্কা কুমারীদের অন্য রকম নাম পাওয়া যাচ্ছে। 

১ তা বিগ,__ঙ এবং র গ, প্রোঁঢান্তোল্লাসমুদিতা হসস্তি শিবসস্তি চ। 
২ তা বি গ,__ক, কুধাদ্বর ; &,_-উ এবং র গ,কুর্ধান্নবদ্ধমারীপাংগ্রপুজাং মদ্যাজমাংসকৈঃ। 

৩ তা বি গ,”_ঙ এবং র গ, তং তং নিমন্ত্য়েন্ক্তা]। 



দশম উল্লাসঃ ২৪১, 

আশ্বিন মীসে নব কুমারীর পুজা করতে হবে । শুদ্ধমানস সাধক তাদের 
প্রাত্ঃকালে ভক্তিসহকারে নিমন্ত্রণ করে আনবে । ২০ 

মনোহরামেকবর্ষাং ৰালাঞ্চ১ শুভলক্ষণাম্ । 

রি মন্ত্রী স্তাত্ব।থ শুদ্ধাআ্ কুর্ধাদ্দেবি২ ক্রমাঁঠনম্ ॥| ২১।। 

দেবী, ম্বান করে শুদ্ধাস্না সাধক ওডলক্ষণা একবীয়। কন্যাকে এনে খথা- 
ক্রমে তাঁর পূজ। করবে । ২৯ 

অভ্যঙ্গস্নানশুদ্ধান্তাং পুজাসদনমানয়েৎ৩। 
দেবতাসন্নিধো বালামু্পবেশ্য সমর্চয়েৎ ॥২২1। 

প্রথমে কন্ঠাকে অভ্যঙ্গন্নান করিয়ে শুদ্ধ করে পুজাগুহে আনতে হবে । তার- 

গর তাকে দেবতার কাছে বসিয়ে পুজা করতে হবে ॥ ২২ 

গন্ধপুজ্পািভিধুঁপৈর্দীপৈশ্চ কুলদীপটকৈহ। 
ভোগাঙোজ্যানপানাদ্যৈত* ক্ষীরাজ্যমধুমাংসকৈ£। 

কদলীনারিকেলাদিফলৈস্তাং পরিতো।ষয়েং | ২৩ ॥। 
পান্ধ, পুষ্প1পি, ধুপ, কুলপীপক প্রদীপ, ছগ্ধ ঘৃত মধু মাংসাণি ভোগ্য ও 

ভোজ্য অন্পপানানি এবং কদলী নারিকেলাদি ফলের দ্বারা তার পরিতোষ 

বিধান করতে হবে । ২৩ | 

সশক্তিকঃ স্বয়ং দেবী, প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসংমুত$৫ । 
যথাশক্তি জপেও মন্ত্রী বৃদ্ধ্যাবধিমনুম্ ॥ ২৪ ।। 

দেবী, স্বয়ং সাধক সশক্তি প্রোঢান্তোল্লাসমুক্ত হয়ে যেপর্ধন্ত বুদ্ধি থাকে সেই 
পধন্ত মন্ত্র জপ করবে । ২৪ 

ৰালামলঙ্কতাং পশ্যন্৬ চিন্তয়েৎ স্বেউদেবতাম্। 
ততস্তাং দেবতাবদ্ধ্যা নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ২৫ )। 

সাধক সালক্কতা কুমারীকে দেখতে দেখতে স্বীয় ই্টদেবতার চিন্তা করবে । 

তারপর দেবতা বুদ্ধিতে তাকে প্রণাম করে বিদাঁক্স দেবে । ২৫ 

দ্বিতীয়ায়াং দ্বিবর্ষীয়ামেকবর্ষাঞ্চ পৃূজয়েৎপ। 

এবং তিথো কুমারীঞ্চ যজেং পূর্বদিনাচিতাম্ ॥ ২৬ || 

১ রগ, কন্যকাং | ২ তা বি গ»-ঙ এবং র গন কৃত্বা দেবি। 

এ, পুজাস্ানং সমানয়েং। ৪ এ, ভক্ষ্যতে ভোজ্যপানৈশ্চ। 

: ধ্, অবিপক্ষঃ স্বয়ং দেবি যৌবনোজাঁপসংযুতঃ ; তা বি গ,_খ, যৌবনোল্ল।সসংযুতঃ। 

তা বি গ”__ঙ এবং রগ, পশ্চাৎ। 

এ, বত পাঠ; তা বি গ,ঘ্িবর্ধান্তামেক। ৮ তাবিগ,-কবজয়েও। 

৯১৬ 

৫ ৫ 

শটে 



২৪২ কুলার্ণবতন্ত্রম 

দ্বিতীয়াতে দ্বি-বর্ষীয়। কুমারী এবং একবর্ষীয়] কুমারীর পুজা! করতে হবে । 
এইভাবে প্রত্যেক তিথিতে সেইদিনের কুমারী এবং পুর্বদিনে অঠিতা কুমারীর 
অর্চনা করতে হবে । ২৬ 

নবম্যামেকবর্ধাদিনববর্ষান্তকণ্যকাঃ । 

বালা শুদ্ধা চ ললিতা মালিনী চ বসুন্ধরী১ | 

সরস্বতী রম গৌরী ছুর্গা চ নব কীন্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥ 

নবমীতে একবর্ীয়! থেকে নববর্ষীয়। পর্স্ত কন্যাদের পুজা করতে হবে । 

এই নব কুমারী যথাক্রমে বালা, শুদ্বা, ললিত, 5, বসুন্ধরা, সরস্বতী, 

রমা, গৌরী ও দুর্গা বলা হয় । ২৭ 

ভ্রিতারাদ্যৈর্মোহস্তৈশ্চ দেবতাপদপশ্চিমৈ2। 

নামভিম্চ চতুর্যন্তৈঃ৩ পুজয়েত্তাঃ৪ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮ ॥ 

আদিতে ত্রিতার, অন্তে নমঃশব্দ, মধ্যে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত কুমারীর নামশব্দ 
এবং তৎপশ্চাৎ চতুর্থাবিভক্তিযুক্ত দেবতাশক্দ দিয়ে তাদের অর্থাৎ কুমারীদের 
পৃথক্ পৃথক্ পুজা করতে হবে । (মন্ত্র এই রকম হবে_ হী” বালায়ৈ দেবতায়ে 

নমঃ, ত্রী* শুদ্ধায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ | ইত্যাদি )। ২৮ 

বটুকং পঞ্চবর্ষঞ্চ নববর্ষং গণেশ্বরম্ৎ | 

গন্ধপুস্পাম্বরা৬কলৈরথাঁবিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৯ ॥ 
অভ্যর্য দেবতাৰদ্ধ্যা পদার্থৈঃ পরিতো ষয়েৎ। 

স্বকার্ধফলসিদ্ধ্যর্থং বিত্ুশাঠ্যবিবজিতঃ ॥ ৩০ ॥ 

বিত্তশাঠ্য বর্জন করে যেমন বৈভব তেমনি খরচপত্র করে ম্বকার্ষের ফল- 

লাভের জন্য গন্ধ-প্রষ্প-বস্ত্র-ভূষণের দ্বার) পঞ্চবর্ষীয় বটুক এবং নববর্ষীয় 
গণেশ্বরকে দেবতাবুদ্ধিতে অর্চনা করে বিহিত দ্রব্যসমূহের দ্বারা তাদের 

পরিতোষ বিধান করতে হবে । ২৯-৩০ 

নবরাত্রং জপেদেব তত দ্িত্রিক্রমেণ৭ চ। 

নবরাত্রকৃতাং পুজাং দেবি দেব্যৈ” সমর্পয়েৎ ॥ ৩১ ॥ 

এ,_-খ, সুসৃন্দর1 ) এ এবং র গ, সরস্বতী রমা গৌরী ছুর্গ। চন্দ্রমুখী তথা । 
এঁ, হরপ্রিয়৷ উম] ভীম। শাস্তাঃ। 

তা বি গ,__খ, নবভিঃ সচতুর্থয ত্তৈ2। 
তা বি গ,__উ এবং র গ, পুজয়েচচ। 

তা বি গ»_ক, কুলেম্বরমূ। ৬ এক, গ, পুষ্পাক্ষতাকলৈ । 

৭ এ,_-উ এবং র গন্ধৃত পাঠ £ ত। বি গ, জপেদেকোতরবৃদ্ধ্য। ক্রমেণ। 

৮ তা বি গ,_ও এবং রগ, সিদ্ধৈ। 

€৪  / ২৮ 

সি 6০ 
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তত্তপ্চিিিক্রমেণ-_তৎ তত দ্বিত্রিক্রমেণ । তং তং-সেই সেই মন্ত্র অর্থাং 

বালাদি প্রত্যেক কুমারীর মন্ত্র। দ্বিত্রিক্রমেণ_-যথাক্রম দুবার তিনবার করে 

অর্থাং বালাদি ছর্গান্ত এই ক্রম অনুসারে প্রত্যেকটি মন্ত্র ছ্ববার তিনবার করে । 

দেবী, নয় রাত্রি ধরে সেই সেই মন্ত্র ক্রমানৃসারে বার তিনবার করে জপ 

করতে হবে। তারপর নয় রাত্রিতে যে-পৃূজ! করা হল তা দেবীকে সমর্পণ 

করতে হবে | ৩১ 

তাম্বুলং দক্ষিণাং দত্বা! কুমারীস্তা বিসর্জয়েৎ। 

এবং নবকুমারীণামর্চনং প্রতিবংসরম্ ॥ ৩২ ॥ 

যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা দেবীপ্রীতিমবাপ্রুয়াৎ১ । 

মনোইভিলাষং সম্প্রীপ্য নিবসেতব সনিধো ॥ ৩৩ ॥ 

এরপর তান্থুল ও দক্ষিণ দিয়ে কুমারীদের বিদায় দিতে হবে। এইরূপে 

প্রতিবংসর যে নব কুমারীর পূজা করে সেই পুণ্যাত্া৷ দেবীর প্রীতিভাজন হয় । 

তাঁর মনোবাঞ্া পুর্ণ হয় এবং সে তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করে । ৩২-৩৩ 
অথব1 যৌবনারূঢাঃ প্রমদা নব পার্বতি। 

মনোৌজ্ঞাঃ পৃজিতা ভক্ত্যাও নবরাত্রিষু মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৪ ॥ 

হৃলেখাং গগনাং রক্তাং মহত্তুগ্ডাং* করালিকাম্। 

ইচ্ছাং জ্ঞানাং ক্রিয়াং দূর্গাং বটুকঞ্চ গণেশ্বরমূ । 
পূর্ববদাপূজ্যমানৈঃ€ পদার্থৈঃ পরিতোষয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ 

পার্বতী, কুমারীপূজার পরিবর্তে মন্ত্রবিং সাধক মনোজ্ঞা যৌবনারূঢ়া নব 

নারীকে নবরাত্রিতে ভক্তিভরে পুজা করতে পারে । এই নব যুবতীর নাম-_- 

হৃল্লেখা গগনা রক্তা মহত্ুণ্ডা করালিক! ইচ্ছ। জ্ঞানা ক্রিয়া এবং দুর্গা । এদের 

এবং বটুক ও গণেশ্বরকে পূর্ববং পূজ। করে বিহিত পদার্থসমূহের দ্বারা পরিতুষ্ট 

করতে হবে । ৩৪-৩৫ 

প্রোটান্তোল্লাসসংযুক্তাঃ সন্তষ্টা যদি তাঃ১ প্রিয়ে । 

সাধকস্তর্টি'মাসাদ্য নিবসেত্তব সন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥ 

&,-ধূত পাঠ ঃ তা বি গ, দেবতাপ্রীতিমাপ্র,য়াৎ। 

তা বি গ,_-ঙ এবং র গ, যদি । 

&,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পুজযেব্তজ্যা | 
তা বি গ,__-ও এবং র গ,-ধুত পাঠ ; তা ৰি গ, মহোচ্ছুগ্মাং | 

তা বিগ»_ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠ; তা বি গ, পুর্ব পুর্বমন্তান্যৈঃ । &,-খ, 
পূজ্যমানাদ্যৈ2 | 

& তা বি গ,__গ, ও এবং র গ, চেৎ। ৭ তা বি গ”_ক, গ, স্থিতি। 

নি ০০ ৫6 // ৮ 
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প্রিয়ে, প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসংযুক্ত এই যুবতীরা যদি সন্তষ্ট হয় তা হলে সাধক, 
তুর্টি লাভ করে তোমার সান্িধ্যে অবস্থান করবে । ৩৬ 

এবং যঃ পুজয়েদেবি প্রতিবর্ষং যতব্রতঃ। 

ষণ্মাষে বা ত্রিমাসে হা মাসে চৈবাথব1১ প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥ 

তিভ্রো বা পঞ্চ বা সপ্তৎ পূজেয়েদ্দেবতাধিয়া 

সবৈশ্বর্ষসম্বদ্ধাতরা স ভবেদাবয়োঃ প্রিয় ॥ ৩৮ ॥ 

দেবী, এমনিভাবে যে-ধৃতব্রত ব্যক্তি পরে, ছমাসে, তিনমাঁসে বা মাসে 

মাসে, তিনবার পাঁচবার বা সাতবার দেবতাবৃদ্ধিতে যুবতীদের পুজা করে, 

প্রিয়েঃ সে সবৈশ্বধসম্বদ্ধাআ! এবং আমাদের উভয়ের প্রিয় হয় ৷ ৩৭-৩৮ 

ভৃগুবারে কুলেশানি কান্তামারূটযৌবনাম্। 

সবলক্ষণসম্পন্নামনুকুলাং৩ মনোরমাম্ ॥ ৩৯ ॥ 

কুলাকুলাষ্টকাং দেবিৎ নিমন্ত্যাহ্ুয় পুষ্পিণীম্ । 

অভ্যঙ্গংস্লানশ্ুদ্ধাঙ্জীমীসহংন চোঁপবেশয়েৎ ॥5০ ॥ 

অনুকূলাং_-কৌলসাধনার প্রতি অনৃকুলমনোভাবসম্পন্নাকে | 
কুলাকুলাস্টকাং-_কুলাষ্টক এবং অকুলাষ্টক শক্তিদের মধ্যে একজনকে । 

চণ্ডালী চর্সকারী মাগধী পুকুসী শ্বপচী খট্টকী কৈবর্তী এবং বৈশ্যযোধিৎ এই 
কুলাষটক। আর কন্দ্রকী শোপ্তিকী শস্ত্রজীবী রঞ্জকী গায়কী রজকী শিল্পী এবং 

কৌলিকী এই অকুলাষ্টক। (দ্রঃ কুলার্ণবতন্্র ৭1৪২-৪99) 

কুলেশানী, শুক্রবারে মনোরমা অনুকূলা সবসুলক্ষণসম্পন্না প্রুষ্পিণী কুলা- 

কুলাষ্টকের কোনে। একজন সুন্দরী যুবতীকে নিমন্ত্রণ ও আবাহন করে অভ্যঙ্গ- 
স্নানের দ্বার! শুদ্ধাঙ্গী করার পর তাঁকে আসনে বসাতে হবে । ৩৯-৪০ 

গন্ধপুষ্পাম্ৰরাকলৈরলঙ্কৃত্য বিধাঁনবিং । 

আত্মানং গন্ধপুষ্পা দ্যৈরলন্ধুর্যাৎ কুলেশ্বরি ॥ ৪১ ॥ 

কুলেশ্বরী, বিধানজ্ঞ সাধক তাকে গন্ধ পুষ্প বস্ত্র ভূষণের দ্বার! ভূষিত করবে 

এবং নিজেকেও গন্ধপুষ্পাি দ্বার] ভূষিত করবে । ৪১ | 

১ তা বি গ,_ঙ এবং র গ»-ধত পাঠ; তা বি গ, মাসে মাসেহথবা। 

২ তাবিগ,_উ এবং র গ, পঞ্চমাসাদৈযৈ2। 

৩ ত1বি গ»_ঙ এবং র গ, মন্দহাসাং । 

৪ এ, এবং তা বি গ--খ, বাপি। ৫ তাবিগ,_ক, শোভনাং । 
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আবাহ্য দেবতাং তস্যাং যজেন্নাসক্রমেণ চ১। 

কৃত্বার্চনং ধূপদীপং পৃষ্পাদ্যং কুলদীপকম্ ২ ॥ ৪২ ॥ 

প্রদর্শ্য দেবতাকদ্ধাা পদার্থৈঃ ষড়রসামিতৈ2। 

মাংসাদিভক্ষ্যভোজ্যাদ্যৈস্তোষয়েছে'বি৩ ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥ 

স্তাসক্রমেণ_ শক্তিকে পুজা করার আগে শক্তিদেহে ন্যাস করা শাস্ত্রবিধি | 

এই ন্যাঁসের উদ্বোশ্য শক্তিদেহ দেবময় ও মন্ত্রময়, সাধকের মনে এই ভাবটি দৃঢ় 
করে দেওয়া । 

দেবতাকদ্ধযা-দেবতাবুদ্ধিতে । তন্থের বিধান_ শক্তিকে সাক্ষাৎ মহাদেবী 

মনে করতে হবে । যেমন গন্ধবতন্ত্রে (৩৫1২৬) বলা হয়েছে শক্তি সাক্ষাৎ 

কামেশ্বরী সাধককে এই চিন্তা করতে হবে ।-_দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তি- 

সাধনা, ১ম সং, পৃ? ৬৬৮ । | 

তাঁতে অর্থাৎ এ মুবতীতে দেবতার আবাহন করতে হবে এবং ন্যাসাদি 

ক্রমানুসারে পূজা করতে হবে। ধুপ দীপ প্ুষ্পাদি দ্বারা পুজা করতঃ 

কুলদীপ প্রদর্শন করতে হবে। তারপর ভক্তিসহকারে দেবতারুদ্ধিতে প্রদত্ত 

ষড়্রসমুক্ত মাংসাদি ভক্ষ্যভোজ্যাদি পদার্থের দ্বারা, ওগে। দেবী, তার 

সন্তোষ বিধান করতে হবে । ৪২-৪৩ 

প্রৌঢান্তোল্লসসহিতাং তাং প্রপশ্ঠন্ জপেন্মনুম্। 
যৌবনোল্লা'সহিতঃ ম্বয়ং তদ্ধ্যানতৎপরঃ৪ ॥ 93 ॥ 

তদ্ধযানতংপরঃ--উার ধ্যানতৎপর অর্থাৎ সেই মন্ত্রোঙ্দিষ্ট দেবতার ধ্যাঁন- 

তৎপর । 

প্রোঢ়ান্তোল্লাসংযুক্তা তাঁর দিকে চেয়ে স্বয়ং যৌবনোল্লাসযুক্ত সাধক 
তদ্ধ্যানতৎপর হয়ে মন্ত্র জপ করবে । ৪৪ 

নিবিকাঁরেণ চিত্েন হাক্টোত্তরসহত্রকম্ । 

জপার্দিকং সমপ্্যাথ তয়া সহ নিশাং ন:য়ং ॥ 8৫ ॥ 

সাধক এক হাজার আট জপ করে এবং যথাশান্ত্র সেই জপ সমর্পণ করে 

নিবিকারচিত্তে তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করবে ।5& 

১ তা বিগ»,_উ এবং রগ, ৎস্থাং যজেন্মাসক্রমেণ চ। 

২ ভাবি গ”_৬,-বুত পঠঃ 'তা বি গ, কৃত! ক্রমার্চনং পৃপীপঞ্চ কুলদপকান্ ঃ রগ, 

কৃত্বার্চনং ধুপদীপূং পুষ্পাঢ্যং কুলদীপকং। 

৩ তা বি গ,_-খ, ঙউ এবং রগ. দতি। ৪ তা বি গ»_ক. কুর্ধাদ্িচক্ণঃ | 



২৪৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

ত্রিপঞ্চসপ্ত১ নবসু ভূগুবারেরু যঃ প্রিয়ে । 

_ পুজয়েছিধিনানেন তস্য পৃণ্যং ন গণ্যতে ॥ ৪৬ ॥ 
প্রিয়ে যে তিন পাঁচ সাত বা নয় শুক্রবারে এই বিধি অনুসারে পূজা করে 

তার পুণ্য গণনা করা যায় না । ৪৬ 

চতবঃপীঠার্নফলং স প্রাপ্রোতি কুলেশ্বরি২ । 

যদ্ যং স্বমনসোহভীষ্টং তত্তদাপ্লোত্যসংশয়ম্ত ॥ 8৭ ॥ 

চতুঃপীঠ-_ প্রাচীন তন্্রগ্রন্থে জালন্ধর, উডডীয়ান বা ওডিয়ান, পুর্ণ গিরি বা 
পুর্ণশৈল এবং কামরূপ এই চাঁরটি পীঠ্ের উল্লেখ আছে । চতুঃপীঠ বলতে এই 
চাঁরটি পীঠকেই বোঝায় । 

কুলেশ্বরী, সে চতুঃপাঠার্চনের ফল লাভ করে এবং তাঁর নিজের মনে যে যে 

বস্তর অভিলাষ জাগে তা নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হয়। ৪৭ 

নবম্যাং বা্য়েদেবং* বিধানেন বিধানবিৎ। 

স্তোত্রৈঃ সম্পুজয়েৎ সবৈমহদৈম্ব্ষমাপ্রুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥ 
অথবা বিধানজ্ঞ সাধক এইপ্রকার বিধানানুসারে নবমীতে পুজ1 করবে। 

সমস্ত স্তোত্রাদিসহ পুজা! করবে । তাতে সে মহদৈশ্বর্য লাভ করবে । ৪৮ 

কুর্ধাৎ কর্কটকেঙ বাপি মকরে মিথুনার্চনম্ । 

তুলায়াং সিংহ'মেষে বা সবসংক্রাত্তিরু পরিয়ে ॥ ৪৯ ॥ 

পরিয়ে, কর্কট অথবা মকর অথবা তুলা বা সিংহ বা মেষ রাশিতে কিংবা সব 

সংক্রান্তিতে মিথুনপুজা করতে হবে | ৪৯ 
গোৌরীশিবে। রমাবিষু বাণীসরসিজাসনো । 
শচীক্দ্রো রোহিণীচক্দ্রো স্বাহাগ্নী চ প্রভারবী ॥ ৫০ ॥ 

ভদ্রকালীবীরভদ্রো ভৈরবীভৈরবাবপি । 

মিথুনানি নবাভ্যষ্য৮ পূর্বোক্তেনৈব বর্জনা ॥ &১ ॥ 
ত্রিতারাদিনমোইহন্তেন ততন্নাম়৷ বিধানবিং | 

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পৃজ্য মদ্যাদ্যৈঃ৯ পরিতোষয়েৎ ॥ ৫২ ॥ 

তা বি গ,”_ক, গ, ঘ, ত্রিসপ্তপঞ্চ । 

তা বি গ,_উ এবং রগ, সমং প্রাপ্নোতাযসংশয়ম্। 

এ, যদযদস্য মনো ইভীঙ্টং তত্তদী প্রোত্যশেষত2 | 

ত] বি গ”_খ, দোবি £ এ,_গ, দেবীং। 

৫ এঁ,_খ, মন্ত্রী চ পুজ্যতে ; এ,_-উ এবং রগ, স্তে'ত্রৈশ্চ জপ্যতে । 

৬ তা বি গ”_উ এবং রগ» মীনেইথকর্কটে। ৭ তা বি গ”-্খ, তুলায়াম্বাথ। 
এঁ, ক, গ» ঘ, মধুমাংসানি ভোজ্যাদৈযঃ| ৯ &,_-উ এবং র গ, পৃজ্যা ইত্যাদৈযৈঃ ৯ 

০০) ৫6 // ৪৮ 

চু 
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গোৌরী-শিব, রমা-বিশ্বু, বাণীব্রক্মা, শচী-ইন্দ্র, রোহিণী-চন্দত্র, স্বাহ!-অগ্নি, 

প্রভা-রবি, ভদ্রকালী-বীরভদ্র এবং ভৈরবী-ভৈরব ৷ এই নব মিথুনের পূর্বোক্ত 

বিধানে পুজ1 করতে হবে । আদিতে “হী অন্তে 'নমঃ, এবং মধ্যে সেই নাম 

যোগ করে প্রাপ্ত মন্ত্রে (যথা হী” গৌরীশিবাভ্যাং নমঃ, হ্রী* রমাবিষ্ণুভ্যাঁং নমঃ 

ইত্যাদি ) বিধানজ্ঞ সাধক গন্ধপুস্পাদি দ্বারা পৃজ1 করে মদ্যাদি দ্বারা তাদের 

পরিতোষ বিধান করবে । ৫০-৫২ 

প্রোড়ান্তোল্লাসযুক্তানি কুবীত মিথুনানি চ। 
এবং কৃতে ন সন্দেহস্তষ্ট। মিথুনদেবতাঃ। 

অনুগূতুত্তি'তং৯ দেবি প্রযচ্ছন্তি মনোরথম্ ॥ ৫৩ ॥ 
আলোচ্য শ্লোকে অনুমান করা যায়, চক্রে সাধিকা-সাধকদের নব মিথুনের 

কথা বল! হয়েছে এবং তাদেরই গৌরীশিব, রমাবিধুঃ ইত্যাদি ভাবা হয়েছে । 

দেবী, মিথুনদের প্রোটাস্তোল্লাসযুক্ত করতে হবে। এরূপ করলে মিথুন- 

দেবতারা নিঃসন্দেহে তুষ্ট হবেন, তাঁকে অর্থাৎ সাধককে ক অনুগ্রহ করবেন এবং 

তাঁর মনোরথ পুর্ণ করবেন । ৫৩ 

গ্রতিবর্ষস্ত যঃ কুর্ষাৎ সভক্তা1 মিথুনার্চনম্২ । 

তব লোকে সঙ নিবসেৎ সবৈশ্বযসমন্থিত ॥ ৫৪ 1। 

যে প্রতিবংসর ভক্তিসহকারে মিথুনপৃজা করে সে সর্বৈশ্বর্যযুক্ত হয়ে তোমার 
লোকে বাস করবে । ৫9 

অথ বৈশাকমাঁসম্য শুরুপ্রতিপদীশ্বরি ! 

ৰান্দে মুহূর্তে উথায় ন্লানং সন্ধ্যামুপাস্য চ || ৫৫ | 
মনোজ্জে রহসি স্থানে পুবাশাভিমুখস্থিত2 | 

আত্মানং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরলঙ্কৃত্য বিধানবিং৪ || ৫৬ | 
ঈশ্বরী, বৈশাখ মাসের শুর্লপ্রতিপদের দিন ৰণন্মৃহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে 

স্নান সন্ধ্যা সমাপন করতঃ মনোজ্ঞ গোপন স্থানে পূর্বমুখী হয়ে বসে বিধানজ্ঞ 
সাধক নিজেকে গন্ধপুষ্পাঁদি ছারা সুশোভিত করবে । ৫৫-৫৬ 

কৃত্বা প্ররোদিতন্যাসান্ দেবতাভাবমাস্থিত2৫ | 

কিঞ্চিদত্যুদিতে সূর্যে মণ্ডলেঞ স্বেষ্টদেবতাম্ ।। ৫৭ ॥ 

১ তাবিগ,_ক, গ,ঘ, তে; এ,খ, তা। 
২ তা বি গ» খ. সভ্তজ্ঞা। মিথুনার্চনম্ £ এ৮-উ, কুর্ধাপ্তক্তা? মিথুনপূজনম্ ; র গ” 

প্রতিবর্ষঞ্ণ যঃ কুর্ষাদ্ ভক্ত্যা মিথুনপুজনম্। 
৩ ত1বি গ,__ক, গ,ঘ, ততললোকেয়ু। ৪ তা বি গ»_ঙ এবং রগ, বিধানতঃ | 

৫ এ, মাশ্রিতঃ। ৬ তখবি গ,_-খ, যৌবনে। 



২৪৮ কুলার্ণ তন্ত্রমূ 

ধ্যাত্বা সাবরণাং সম্যক্ পৃজয়ে দ্বিধিনা প্রিয়ে । 

ষোঁড়শৈরুপচঠারৈস্ত চক্রপূজাপুরঃসরম্ !। ৫৮।। 

দেবতাভাঁবমাস্থিতঃ--দেবভাবে অবস্থিত | তত্ত্রশাসত্রের স্পষ্ট নির্দেশ “দেবো 

ভূত্বা যজেদেেবং নাদেবো! দেবম্য়েং__দেবতা হয়ে দেবতার পুজা করতে হবে। 

যে দেবতা নয় সে দেবতার পুজা করবে না। এই দেবতা হওয়া বা দেবভাবে 

অবস্থিতিই ন্যাঁসাপির অন্যতম উ.দশ্য | 

প্রিয়ে, সাধক পূর্বে বণিত ন্যাঁসসমূহ করে দেবভাবে অবস্থিত হবে এবং সূর্য 

কিঞ্চিং উদিত হলে তন্মগুলে সাঁবরণ। হীন ইস্টদেব তার সম্যক £য'ন করে বিধি- 

অনুসারে চক্রপুজা করে ষোড়শোপচাঁরে তার পুজা করবে | ৫৭-৫% 

কুলদীপান্ প্রদশ্যাথ শিবায় গুরুরূপিণে | 

মংস্যমাংসাদি বিধিবন্তক্ষ্যভাজা সম্ম্িতম্ ॥ ৫৯ | 

অর্থ্যং নিবেদ্য তচ্ছেষং স্বয়ং ভত্তয' পিবেও প্রিয়ে১। 

যৌবনোল্লামসহিতে1 নিধিকাঁরেশ২ চেতসা ॥ ৬০ | 

ধ্যায়ংস্তন্স শুলং দেবীমক্টোত্তরতসহত্রকম্ | 

জপ্ত। সমপ্প্য তৎপুজাং দেবতাঞ্চ সমুদ্ধিসেৎৎ ॥ ৬১ ॥ 
প্রিয়ে, গুরুরূপী শিবকে কুল প্রদ:প প্রদর্শন করতঃ মংফ্যমাংসাদি বিবিধ ভঙক্ষ্য 

ভোজ্য সহ অথধ্য ( মদ্য ) নিবেদন করে তাঁর অবশেষ সাধক হয়ং ভক্তিভরে পান 

করবে । তারপর যৌবনাল্লাসযুক্ত হয়ে নিবিকাঁরচিত্ে তার মণ্ডলের ধ্য'ন 
করে একহাজা'র আটবার দেবী মন্ত্র জপ কর.ব এবং যথাশান্ত্র সেই পুজা 

সমর্পণ করে দেবতার উদ্বাঁসন করবে । ৫৯-৬১ 

এবং শুরু ঠিপদং« সমারভ। দিনে দিনে । 

কৃষ্ণজ্পার্চনং বৃষ্চচত্ুর্দশ্যন্তমমিবকে ॥ ৬২ ॥ 
অস্বিক+, শুর্লপ্রতি সদ থেকে আরমন্ত করে কৃষ্ণচতুর্দশী পর্যন্ত প্রতিদিন এমনি 

করে জপ এবং পুজা করতে হবে । ৬২ 

অমাবস্যাদিনে দেবি" পৃজয়েৎ শক্তিকৌলিকান্্। 
ত্রিপঞ্চসপ্তপনব বা বিভ্তলোভবিবজিতঃ 11 ৬৩ ।। 

তা বি গ,__ক, ভক্তা] পিংবৎ সদ]; এখন উ এবং র গ» শক্ত্যা সহ। 

তা বি গ,_খ, ও এ+ং রগ, নিধিকল্েন। 

তা বিগ. খ, স্তনমগ্ডলে দেবি অষ্টোততর। 

এ,-ধত পাঠ £ ভা বিগ এবং র গ, সমুদ্ধ:রৎ। 

তা বি গ”৮-উ এবং র গণ প্রর্িপদি | ৬ এ, শুভে। ৭ এ, বংপি। 

৮ তা বি গ,_-ক, গ, ঘ, ত্রিসপ্তপঞ্চ । 

০ ও // ৮ 

ম্টি 
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দেবী, অমাবস্যার দিন বিত্তলোভবজিত হয়ে তিন পাঁচ সাত বা নয় সশন্তি 
কৌলিক অর্থাৎ কৌলিকমিথুনের পূজা করতে হবে । ৬৩ 

এবং ষেো মাসমাত্রস্ত কুর্ধাৎ সৃর্যোদয়ার্চনম্। 
দেবত] তস্য সন্তষ্ট। দদাতি ফল১মীপ্সিতম্ ॥। ৬৪ ॥ 

যে মাত্র একমাস কাল সৃর্ধোদয়কালে এই প্রকার পূজা করে দেনতা তার 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ঈপ্সিত ফল প্রদান করেন । ৬৪ 

মধ্যাহ্ে চা্য়েছ্দেবং২ সায়াহ্ছে চার্চয়েৎও প্রিয়ে | 

স তু তৎফুলমাপ্পোতি যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেং || ৬৫ ।। 

প্রিয়ে, যে মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্ে এই প্রকারে দেবতার পুজ] করে সে সেই 

ফল লাভ করে এবং যোশিনীদেও প্রিয় তয় । ৬৫ 

ত্রিসন্ধ্যংঃ যোহ্্য়েদেবং৫ মাসমাত্রং বিধাঁনতঃ৬ | 
কাজ্ষিতাং লভতে সিদ্ধিং দেববদ্ধিচরেদ্ ভূবি ॥ ৬৬ ॥ 

যে একমাসমাত্র বিধান-অনুসারে তরিসন্ধ্যা এই প্রকারে পুজা করে সে 

বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করে এবং সংসারে দেবতার মতো বিচরণ করে । ৬৬ 

মাঘশুক্রপ্রতিপদি দিবাহাঁরবিবজিত? | 

আাত$৭ শুক্লাম্বরধর$ সায়ং সন্ধ্যামৃপাঙ্য চ ॥ ৬৭ ॥ 

পুর্বোক্তেনৈব” মার্গেণ সবদ্রব্যসমন্থিতঃ | 

যৌবনোল্লাসহিতশ্চিদ্রপাং দেবতা ং স্মরন্ ॥ ৬৮ ॥ 

চন্দ্রাস্তময়পর্ষন্তং জপেন্যন্ত্রমনন্যধী2 । 

এবং প্রতিদিনং শুর্ুচতুর্দশ্থ স্তম্চয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ 

মাঘের শুক্লপ্রতিপদে দিনের বেলা উপবাসী থেকে স্রান করে ও শুভ্রবস্ত্ 

পরিধান করে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করতে হবে । তারপর পুবোক্ত পদ্ধতি 

অনুসারে সর্বদ্রব্যসমন্বিত এবং যৌবনোল্লাসযুক্ত হয়ে চিদ্রপ। দেবতার স্মরণ করে 

চন্দ্রাস্তকাঁল পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করতে হবে । এইভাবে শুর্লচতুর্দশী 

পর্যন্ত প্রতিদিন পুজা করতে হবে । ৬৭-৬৯ 
শ স্পপশ পাশ? পাশাপাশি ৮৭ ি ২০5 

১ তালি গ,__উ এবং রগ, পদ । ২ ছা নি গত এবং রগ, বাচনিং দেবং। 

৩ এ, বার্চয়েৎ। ৪ র গ,ধৃত পাঠ 8 তা বি গ, ত্রিসন্ধাং। 

৫ তা বি গ,__খ, ঙ এবং র গ,ছেবং। ৬ &,-পরত পাঠ ১ ভা বিগ, বিধাননিৎ। 

তা বি গ,_ও এবং রগধুত পাঠঃ ভাবি গণ ন্সাহা। 

৮ তাবিগ,_-ঙ এবং রগ,-বুত পাঠঃ তাবিগ, সূর্ব'চর্নেক্ত | 
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£ 

পৌর্ণমাস্যাং যথাশক্ত্যা পুজয়েচ্ছক্তিকৌলিকান্ । 

এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্য! শুরুপক্ষাঁ্চনং প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥ 

সর্বপাঁপ১বিশুদ্ধাতআা সবৈশ্বর্যসমন্বিতঃ | 

সর্বলোকৈকসম্পৃজ্যঃ শিববন্নিবসেদ্ ভুবি২ ॥ ৭১ ॥ 

প্রিয়ে, পুণিমায় যথাঁশক্তি সশক্তি কৌলিকদের পূজা করতে হবে । যে 

ভক্তিসহকারে এই প্রকারে শুক্লপক্ষ পুজা করে সে সবপাপ-বিশুদ্ধাআ সংবশ্বষ- 

মণ্ডিত এবং সর্বলোকপুজ্য হয়ে সংসারে শিবের মতো বাস করে ॥ ৭০-৭১ 

শুরুপক্ষেহ$নং যদ্বত্তদ্ধং পক্ষে সিতেতরে । 

যঃ করোতি বিধানেন সর্বং কামমবাপ্পুয়ীংত ॥ ৭২ ॥ 

শুরুপক্ষে যেরূপ অর্চনা করতে হয় কৃষ্ণপক্ষেও যে বিধানানুসারে সেইরূপ 

করে সে সমস্ত কাম্যবস্ত লাভ করে । ৭২ 

ইহ ভুক্তা*ইখিলান্ ভোগান্ দেববত৫প্রিয়দর্শনঃ। 

যোগিনীবীরমেলনং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ 

যোণিনীবীরমেলনং- যোখিনী ও বীরের সঙ্গ । যোগিনী অর্থ যোগসাধিক! 

এবং স্বয়ং মহাদেবী আর বীর অর্থ বীরভাঁবের সাধক এবং সাক্ষাং শিব । 

ইহলোকে সমস্ত ভোগ্য ভোগ করে দেবতুল্য সেই প্রিয়দর্শন সাধক যোগিনী 
এবং বীরের সঙ্গ লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৭৩ 

অথ কাত্তিকমাসস্য শুরুপ্রতিপদীশ্বরি । 
স্নাত্বাচম্যঙ বিশুদ্ধাত্ম! ন্যাসান্ কৃত্ব! প্ররোদিতান্ ॥ ৭9 ॥ 

প্রসপ্তে জীবলোকে তু মুদিতাত্মা মহানিশি । 

পূর্বার্নোক্ত*বিধিন সবদ্রব্যসমন্বিতঃ ॥ ৭৫ ॥ 
আজ্যেনানামিকাস্থুল৮বন্তিং প্রস্াল্য পার্ধতি। 
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রবসুপত্রসরোরুহে ॥ ৭৬ ॥ 

১ তা বি গ”_ঙ এবং রগ, সবভাব। 
তা বিগ, __গ, বছিহরেদ্ ভুখি £ এ, _উ, সর্বলোৌটৈকপুজাশ্চ নিবসেৎ শিবসন্গিধো ঃ 
র গ, সর্বলোকৈপুজ্যশ্চ স বসেৎ শিবসন্নিধো । 
র গ,-্ধত পাঠঃ তা বিগ, সবান্ কামান্ সমশ্ন,তে।. 

রগ, ভৃঙ-ক্তা । ৫ তাবিগ,_ক, দেবতা। 

তা! বি গ»_খ, ম্নাত্বাপোস্য £ এঁ,_উ এবং র গ, স্বাত্বৌপাস্ত | 

৭ তণ বি গ,_-খ, ঘ, সূর্যা্চনোক্ত | 
৮ এ”_ক,খ, গ, ঘ, নানামিকা হুষ্ঠে । 

/ 

৫০০ ও 
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'মধুপূর্ণে চ কলসে কাংস্যপাত্রে মনোহরে | 
দীপং সংস্থাঁপ্য পুরত উত্তরাভিমুখস্থিতঃ ॥ ৭৭ ॥ 
দীপে১ সাবরণাং দেবীং ধ্যাত্বা বিধিবদর্চয়েং । 

যৌবনোল্লাসসহিতো২ দীপস্থাং দেবতাং স্মরন্ত ॥ ৭৮ ॥ 
অস্টোত্তরসহত্রস্ত জপেন্ন্ত্রমনন্যধী2 | 

এবং সমর্চয়েৎ কৃষ্ণচতু্দশ্যন্তমম্বিকে ॥ ৭৯ ॥ 

ঈশ্বরী, কান্তিক মাসের শুক্ুপ্রতিপদে সাধক স্ান করে ও আচমন করে 

বিশুদ্ধ হয়ে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ন্যাসসমূহ করবে । পার্বতী, মহাঁনিশিতে 

যখন সমস্ত জীবলোক প্রসুপ্ত তখন হন্টাত্মা হয়ে সাধক অনামিকার মতো 

মোট পলতের ঘিয়ের বাতি ভ্বালাবে। পাঁচ রঙের রজ দিয়ে একটি মনোহর 

অস্টদল পদ্ম চিত্রিত করে তার উপরে মদ্যপূর্ণ কলসী রেখে তার মাথায় একটি 

সুন্দর কাসার পাত্র রাখবে এবং এ কাসার পাত্রে উক্ত দীপ স্থাপন করে তা 

সামনে রেখে উত্তরমুখী হয়ে বসবে । এ দীপে সাবরণ। দেবীর ধ্যান করে 
সাধক যথাবিধি অর্চনা করবে এবং ষৌবনোল্লাসমুক্ত হয়ে দীপস্থা৷ দেবতাকে 

স্মরণ করে একাগ্রমনে এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ করবে । অন্বিকা, এই- 

ভীবে কৃষ্ণচর্ুর্দশী পর্যন্ত পুজ। করতে হবে । ৭৪-৭৯ 

অমাবস্যাদিনে ভক্ত্য পৃজয়েচ্ছক্তিকৌলিকান্ । 

এবং কৃতে কুলেশানি দেবতাপ্রীতিমাপ্রুয়াৎ৫ ॥ ৮০ | 

অমাবস্যার দিন ভক্তিসহকারে সশক্তি কৌলিকদের পূজা করতে হবে । 
কুলেশানী, এরূপ করলে সাধক দেবতার প্রীতি লাভ করে । ৮০ 

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্ম! সবৈশ্বর্যসমন্থিতঃ । 
সর্বলোকৈকসম্মান্তঃ সঞ্চরেৎ স যথাসুখম্ ॥ ৮১ ॥ 

উক্ত সাধক সর্বপাপবিশুদ্ধাতআ! সববৈশ্বর্যসমন্থিত এবং সর্বলোকের সম্মানিত 

হয়ে সংসারে যথাসুখ বিচরণ করে । ৮১ 

- তা বি গ,__ক, দীপৈঃ ; এ _গ» ঘ, দীপ। 

এঁ._ক, যৌবনোল্লাসসহিতাং | ৩ রগ,ন্মরেৎ। 

তা বি গ*__ঙ এবং র গ, পুজয়েৎ কুলশক্তিকান্। 

র গ*ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবত। গ্রীতিম প্রনয়াৎ। ফি 60) / &/ 



২৫২ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

অফ্টাঙ্টকার্চনং কুর্ধাৎ শক্তশ্চেদেকবাসরে১ । 
অথবাক্টাষটদিবসেষথ২ দ্বঞষ্টদিনেষু বা । 

দ্বাত্রিংশদ্দিবসেঘেবং চতুষষ্টিৎদিনেয়ু চ ॥ ৮২ ॥ 

অধ্টাহটকার্চনং__কুলাষ্টক এবং অকুলাঁষকের অর্চনা । 
শক্তিসানর্ঘ্য থাকলে একদিনে অফ্টাঞ্টকপুজা করতে হবে। নতুবা! আট 

দিনে, ষোল দিনে, বত্রিশ দিনে বা চৌযট্রি দিনে তা করতে হবে । ৮২ 

গুরুণ। কারয়েছ্দেবি ক্রমজ্ঞেনাপরেণ৪ বা। 

ক্রমজ্ঞশ্চেং স্বয়ং কুরষাদ্িত্তশাঠ্যবিবজিতহ ॥ ৮৩ ॥ 

দেবী, এই পুজ? গুরুকে দিয়ে অথবা ত্রমজ্ঞ অপর ব্যক্তিকে দিয়ে করাতে 

হবে। সাধক যদি স্বয়ং ক্রমজ্ঞ হয় তা হলে বিত্তশাঠ্য বর্জন করে নিজেই পুজা 
করবে । ৮৩ 

মূলাষ্টকন্ত বন্গ্যাদ্য।৫শ্চাসিতাঙ্গীদিভৈরবাঁঃ। 
মঙ্গলাদ্যৈশ্চ মিথুনৈ্রষ্টভিঃ শবিদতাঠ৭ প্রিয়ে ॥ ৮৪ ॥ 

বগ্যাদ্যা_ ব্রাঙ্গপী আদি অষ্ট মাতৃকা বাঁ শক্তি। যথা- ব্রান্মী, নারায়ণী, 
মাতেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী এবং নারসিংহী ।__দ্রঃ বৃহৎ" 

তন্সাঁরঃ ১০ম সং, পুঠ ৫৩৭1 কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে । বামকেশ্বর- 

তন্ার্গত নিত্যাযষোঁড়শিকার্ণবে (১/১৬৯-১৭১) ব্রন্দাণী মহেশ্বরী কৌমারী 
বৈষ্ঞবী বারাহী এক্দ্রী চামৃণ্ডা এবং মহাঁলঙ্ষ্মী এই অই্মাতৃকার নাম করা 
হয়েছে। 

অসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ__অসিতাঙ্গ-আদি ভৈরবেরা । অসষ্ট ভৈরব, যথ'__ 
অসিতাঙ্, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্তভৈরব, কপালী, ভীষণ ও সংহার ।--দ্রঃ পুর- 
শ্চর্যার্ণব, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭৩ । 

পরিয়ে, ্রান্দী-আদি অক্ট শক্তি এবং অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরব এই মূলাস্টক। 
এদের মঙ্গলাদি অষ্টমিথুন বল! হয়। ৮৪ 

চক তা বি গ»_উ এবং রগ, শক্তা! চোক্তে চ বাসরে। 

এ, অথব'ইউদিনেেধমথ ; তা! বি গ,__খ, অথব:ফউদিনে'ঘবাঁথব] | 

তা বি গ,_খ, পঞ্চষঠি। ৪ এ এন্ং রগ, নাগ্রগেণ। 
তা বি গ,-ক, ঘ,-ধৃত পাঠ £ তা বিগ এসং রগ, ৰ্যাদ্যা। 

৬ তা বি গ”_ক, গ, নিপুণৈ। ৭ এ,_গ* শক্তিভিঃ £ এ,_-৩, সহিতাঃ। 

৫ / 

ন্ট 
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সূলাষ্টকোভ্তবানীতি প্রসিদ্ধানি১ কুলাগমে | 
অক্ষোভ্যাদি২চতুঃষষ্টিমিথুনানি সমর্চয়েং ॥ ৮৫ ॥ 

অক্ষোভ্যাদি চৌবষ্টি মিথুন মূলাষ্টক থেকে উদ্ভুত একথা কুলাগমে প্রসিদ্ধ । 
এই সব মিথুনের পুজা করতে হবে । ৮৫ 

পুর্বোক্তেন বিধানেন যথাঁবিভবমর্চয়েংও | 

ক্রমলোপং ন কুবীত স্বেউকার্ার্থসিদ্ধয়েঃ ॥ ৮৬ ॥ 
অর্থসামর্থ/ান্সারে স্বীয় ইষ্টকার্ধসিদ্ধির জন্য ক্রমলৌপ না করে পুজা করতে 

হবে। ৮৬ 

গন্ধপুষ্পাক্ষত্তা দ্যৈষ্চৎ মৎস্যমাংসাঁসবাদিভি | 

ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিনানাপদার্থৈঃ ষড়রসাগিতৈঃ | 

সম্যক সম্তৌষয়েছেোবি মিথুনাগ্ঠতি ভক্তিত£৬ ॥ ৮৭ ॥ 

দেবী, অতিশয় ভক্তিসহকারে গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতাদি, মতস্য-মাংস-আসবাদি 
এবং শক্ষ্যভোজ্যাদি ষড়্রসযুক্ত নানা পদার্থ দিয়ে ম্থুনদের সম্ক্ তু্টিবিধান 

করতে হবে । ৮৭ 

প্রোঢান্বোল্লাসপর্যন্তং* কুর্ধাৎ শ্রীচক্রমম্বিকে | 
এবং যঃ কুরুতে দেধি সকৃদস্টাষউকার্চনম্ ॥। ৮৮ ॥ 
বন্মবিষ্ুঃমহেশাদিদেবতাঙিঃ স পুজ্যতেশ | 

কিং প্রুনম্নীনবাদ্যৈশ্চ সাক্ষাৎ শিব ইবাপরঠ || ৮৯ ॥ 

অশ্বথিকা, প্রোঢ়ানস্তোল্লাম পর্মন্ত চক্র করতে হবে । .দেবী, এই প্রকারে ষে 

একবারমাত্র অক্টাঞ্টকের পুজা করে সে ব্রন্গা বিঘুঃ মহেশাদি দেবতাদের ছার! 
পুজিত হয়, মানবাদি দ্বারা যে হবে তাঁর আর কথা কি। মেসাক্ষাং দ্বিতয় 

শিবের মতো | ৮৮-৮৯ 

১ তা1বি গ”_ঙ এবং রগ, মৃূলাউকে। ভবানীতি প্রসিদ্ধং হি। 

২ তা বি গ,-ক, অফ্টম্যাদ্যে ; এগ, ঘ, অস্টমাদ্যৈঠ ; ইউ এবং র গ, 

অহোরাত্রং। 

৩ তাঁবি গ,-খ,্পূত পাঠঃ তাবিগ এবং রগ,বিস্তরম্। 

তা বি গ”_ক, কার্ধাত্মসিদ্ধয়ে £ এ_ঙ এবং র গ, কর্মলোপং ন কুবাঁত চেষ্টা কার্ধা 
সৃসিদ্ধয়ে। 

তা বি গ,_-ও এবং র গ, গন্ধপু্পাম্বরাকলৈঃ | 
তা! বি গ»_ক, শক্তিত2 | 

এ&,_-ঙ এবং র গ, প্রৌড়েংলাসেন সহিতং। 

তা বি গ»--গ, ঘ, দেবতাভিশ্চ পুজয়েৎ। 

০৫ ক 

খ 
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যদর্চনাচ্চতৃঃষিযোগিনীগণসংস্ততঃ১ | 
পুনরাবৃত্তিরহিতে। নিবসেতব২সনিধো | ৯০ ॥ 

যে অর্চনার জন্য সাধক চৌষটি যোগিনী ও তাদের অনুচরদের দ্বারা স্তত 

হয় এবং তোমার সন্নিধিতে স্থান পায় আর সেখান থেকে তার আর প্রুনরাবর্তন 
হয় না। ৯০ 

সমস্তদেবতাগ্রীতিকারণং পরমেশ্বরিও | 

তস্মাৎঃপরতর] পুজা নাস্তি সত্যং ন সংশয় ॥। ৯১ ॥ 

পরমেশ্বরী, সমস্ত দেবতার প্রঁতির কারণ সেই পুজার চেয়ে উত্তম পুজা আর 

নেই, একথা নি£সংশয় সত্য । ৯১ 

পশ্যেদেবংবিধং চক্রং যো ভক্ত্যান্টাষ্উটকং প্রিয়েং । 

যজ্ঞদীনতপ৬স্তীর্থব্রতকোণটিফলং লভেৎ।। ৯২ ॥ 

প্রিয়ে, যে ভক্তিসহকারে এরূপ অষ্টাষ্টকচক্র দর্শন করে সে কোটিষজ্ঞ দান 

তপস্যা ও ব্রতের ফল লাভ করে । ৯২ 

রাজা যঃ কারয়েদ্দেবি ভক্ঞ্যাষ্টাষ্টক পুজনম্* । 
চতুঃসাগর৮পর্ষন্তাং মহীং শান্তি ন সংশয় ॥ ৯৩ | 

দেবী, যে-রাজা ভক্তিভরে অষ্টাষ্টকপুজা করায় সে নিঃসংশয় চতুঃসাগরা- 
বধি পৃথিবী শাসন করে । ৯৩ 

শ্রীকষ্ঠাদীনি পঞ্চাশন্মিথুনানি সমর্চয়েৎ | 

পূর্বোক্তেন বিধানেন কুলেশ্বরি* বিধানবিৎ ॥ ৯৪ ॥ 

কুলেশ্বরী, বিধানবিৎ সাধক পুর্বোক্ত বিধানানুসারে শ্রীকঠাদি পঞ্চাশৎ 
মিথুনের পুজা! করবে । ৯৪ 

স্বকার্ধফলসিদ্ধ্যর্থং বিত্তলাভ+ *বিবজিতঃ। 
প্রোঢাস্তোল্লাসযুক্তানি মিথুনানি সমর্চয়েং১১ ॥ ৯৫ ॥ 

তা বিগ,__ক, সংযুতঃ£ এ,_ঙ এবং র গ, সংস্থিতঃ । 

তা বি গ*__খ, নিবসেচ্ছিব! ৩ এ এবং রগ, প্রীতিকারিণী পরমেশ্থ রী ॥ 

রগ,ধৃত পাঠঃ তা বিগ, অন্মাৎ। ৫ ভাবি গ,_ক, যস্ত ভক্তঃ সমাহিতঃ | 

এ, উ, যজ্ঞদ!নব্রতত ; র গ, যজ্জদানব্রত | 

ত৷ বি গ,_ক, গ, ঘ, ভক্ত্যাউকমুসিদ্ধয়ে। 

৫6 60 // ৫? 

্ি 

৮ তা বি গ,_গ, ঘ, চতুঃসগব। ৯. রগ” বিশ্বেশ্বরি । 
১০ তাবিগ,_-ক, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ» ত' বি গ,_-খ, ধনলোভ ; তাবিগ এবং রগ, 

বিত্তশাঠ্য। 

১১ তা বি গ”_ও এবং রগ, মিথুনাগ্যাত্র কারয়েৎ। 



দশম উল্লাসঃ ২৫৫ 

€&বিভুলোভরহিত সাধক স্বকার্ধফললাভের জন্য প্রোঢাস্তোল্লাসযুক্ত মিথুনদের 
পুজা করবে। ৯৫ | 

সন্তষ্টানি প্রযচ্ছন্তি সাধকায়েপ্সিতং বরম্১ । 
অব্যাহতাজ্ঞঃ স্ধত্র পূজ্যতে দেববৎ প্রিয় । 

তব লোকে বসেদ্দেবি বন্দাদিসুরসংকৃতঃ২ ॥ ৯৬ ॥ 

প্রিয়ে, সন্তষ্ট মিথুনেরা! সাধককে ঈদ্দিত বর প্রদান করেন। দেবী, তার 

আজ্ঞা হয় অব্যাহত । সে দেববং সর্বত্র পুজিত হয় এবং ব্রন্মা্দি-দেবতাপরিবৃত 
হয়ে তোমার লোকে বাস করে । ৯৬ 

কেশবাদি গণেশাদি কামাদি মিথুনানি চ। 

শ্রীকষ্ঠাদিবদভ্যর্চ্যত তংফলং লভতে ঞ্বং || ৯৭ || 

শ্রীকষ্ঠাদির মতে৷ কেশবাদি গণেশাদি কামাদি মিথুনের অর্চনা করে সাধক 

নিশ্চয় সেই অর্চনার ফল লাভ করবে । ৯৭ 
অনুগ্রহস্ত ষঃ কুধাঁৎ ডাকিন্যাপিসমর্টনেও | 

মাসে মাসে হথবা বর্ষে" স্বজন্মদিবসে প্রিয়ে | ৯৮ || 

পুর্বোক্তেন বিধানেন যথাবিভববিস্তরম্। 

প্রোঢাস্তোল্লাসপর্যস্তং তোষয়েত্ৃদ্িধানবিৎ৬ | ১৯ ॥ 

কুর্বন্ত্নুগ্রহং দেবি সম্তষ্টাঃ সব দেবতাঃ। 
সবোপদ্রবরহিতঃ সবৈশ্বর্ষসমন্থিতঃ || ১০০ ।। 
লোকেহস্মিন্ সংস্ততঃ৯ সর্বেঃ স জীবেচ্ছরদাং শতম্১০। 

দেহান্তে সমবাপ্পোতি তব লোকং ন সংশয়ঃ || ১০১ ॥। 

প্রিয়ে, প্রতিমাসে প্রতিবংসরে অথবা নিজের জন্মদিনে যে ডাকিনী-আদির 

পৃজায় আনুকূল্য করে এবং সেই পুজার বিধান জানে বলে পূরোক্ত বিধানানূ- 
সারে প্রোঢোললাসপর্ষস্ত অর্থসামর্থানুযায়ী সাধকের তুষ্টি বিধান করে, ওগো 

&,-ধৃত প'ঠ ; তা বি গ, ফলম্। 

২ 'তা বি গ,_গ, ঘৰত পাঠ; এক, সবরবন্দিতে ; এ-ও এবং র গ, বনক্ষাদীশ্বর- 

সংস্ততঃ ; তা বি গ, ৰক্ষা দিসুরসংস্ততঃ | 

ত1 বি গ,»_ঙ এবং র গ,-ধ্ত পাঠ? তাবিগ, সমভ্যচণ্য। 

তা বি গ»_ক, সমচর্য়ন £ এ, খ, সমচয়েৎ। ৫ তাবিগ,_ক,রাধ্য। 
তা বিগ,_ঙ এবং রগ, তাং বিধানতঃ। ৭ তাবিগ,_খ,ঙ এবং র গ, তাস্ত। 

তা বি গ৮_খ, সর্বোপরোগ 2 এ, ৬ এবং র গ, সর্বাপদ্রোগ । 

ত। বি গ»__উ এবং রগ, সতকৃতঃ। 

১০ তা বি গ”_গ, ঘ, ষড্টিপীঠার্চনফলং লভেৎ। 

ও 
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দেবী, সব দেবতা সন্তষ্ট হয়ে তাঁকে অনুগ্রহ করেন । সে সর্বোপদ্রবমুক্ত ও সর্বৈ- 

্বর্যযুক্ত হয়ে এ সংসারে সকলের স্ততি লাভ করে শতবর্ষ বেঁচে থাকে আর 

দেহান্তে নিঃসংশয় তোমার লোক প্রাপ্ত হয় । ৯৮-১০১ 

দৃতীযাগন্ত১ যঃ কুযণাৎ পুর্বোক্তবিধিনা প্রিয়ে২ । 

নিবিকলেন চিত্তেন অফ্টশক্তিতসমস্থিতঃ ॥ ১০২ ॥ 
বর্ষে বর্ষে চতু£ষষ্টিপীঠার্টনফলং লভেং। 

আজ্ঞা সিদ্ধিভবেতুষ্য দেবতাপ্রীতিমাপ্পুয়াৎ ॥ ১০৩ ॥ 
দৃূভীযাগ--পঞ্চমকাঁর সাধনার যে-পঞ্চমমকার সাধন। তার নাম দূতীযাগ । 

এটি গৃঢ় গুরুগম্য কঠিন সাধনা । “শান্তর পড়ে এসন্বন্ধে সম্ক্ জ্ঞান হতে পারেন! । 
উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এ সাধন! একালে আর সম্ভবপর নয়। প্রায় 
দেড়শ বছর আগে রামেশ্বর লিখেছেন, তার সময়েই দৃতীযাগের অনুষ্ঠানের 
অভাব ঘটেছে বলে তিনি এসন্বন্দে বিশেষ বিবরণ দেন নি ।”-_অন্যান্য বিবরণ, 

দ্রঃ শান্ত্রমলক ভারতীয় শক্তিসাধন।, ১ম সং, পৃঃ ৬১২--৬১৩। 

পরিয়ে, পৃর্বোক্ত বিধানানুসারে যে নিবিকারচিত্তে অষ্টশক্তিসমন্থিত হয়ে 

বংসরে বৎসরে দৃতীযাঁগ করে সে চৌধট্র পীঠপুজার ফল লাভ করে । তার 
আন্ঞাসিদ্ধি হয় (অর্থাং সেষা আন্ঞা করে তংক্ষণাৎ তাই হয়) এবং সে 

দেবতার প্রীতিভাজন হয় ৷ ১০২--১০৩ 

ত্রিকপুজান্ত* যঃ কু্াদিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াজ্মিকাম্ৎ । 

আগমোক্তেন বিধিন। পূর্ববত্তদ্বিধানবিৎ ॥ ১০৪ | 

পদার্থৈস্তোষয়েং সম্যক যথাবিভববিস্তরম্ । 

সন্তষ্টা দেবতাঃ সর্বাঃ" সর্বকর্মশফলপ্রদাঠ। 
দেবেশি সাধকাভীষ্টং প্রযচ্ছন্তি ন সংশয় ॥ ১০৫ ॥ 

ত্রিকপুজাং__ত্রিকের পূজা । “কুল-মতে অনুত্তর (চিৎ ), আনন্দ, ইচ্ছা, 
এষণ1, উন্মেষ এবং উনত1 এই ছয় শক্তির মধ্যে চিৎ, ইচ্ছা এবং উন্মেষ এই তিন 

এ খ, গ, ইতি যাগন্ত। 
এ,_ঙ এবং র গ, কুধাৎ পূর্বোক্তবিধিন! ডাকিম্তাঃ পৃজনং প্রিয়ে। 
তা বি গ,_ক, ধৃত পাঠঃ &,_ খ, শ্রেষ্ঠশক্তি ; তা বি গ এবং র গ, নবশক্তি। 
ত1 বি গ,_ঙ এবং র গ, পুজাত্রিকস্তু। | | 

র গণ ক্রিয়া্বিতং ; তা বি গ”_ক, একাং পুজান্ত যঃ কুর্যান্দিব্যজ্ঞানক্রিয়!ত্িকাম্। 
৬ তা বিগ,_ঙ এবং রগ, পদার্থেঃ ষড়রসৈঠ। 
৭ &,-ধুত পাঠ ঃ ত৷ বি গ, দেবতাস্তিস্রঃ | 

৮ তা বিগ.--খ, সর্বকালে ; এ,-৬ এবং র গ, সবজ্ঞান। 

০০ 6 / *? 

নটি 
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শক্তিকে অর্থাৎ ত্রিককে সার মনে কর! হয় । এই ত্রিক পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য" 
শক্তির পুর্ণসংঘ্টিত রূপ । এই ত্রিক বাচ্যাবাচ্যাত্মক বিশ্বের সর্ব আক্ষেপে 
বতমান।”- দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতী শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩০২--৩০৩। 

আগমোক্ত বিধি-অনুসারে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিক! ত্রিকপুজা যে করে এবং 

পূর্বের মতো! অর্থাৎ পূর্বে যেমন বলা হয়েছে সেই মতো আপন অর্থসামর্থ/- 
নৃসারে ষথাবিহিত পদার্থ সমূহের দ্বারা তৎসম্পকিত বিধানজ্ঞ যে দেবতাদের 
তুষ্টি বিধান করে সর্ধকর্মের ফলপ্রদানকারী দেবতার! সেই সাধকের প্রতি সন্তষ্ট 

হয়ে, ওগো! দেবেশী, তাঁকে অভীষ্ট বস্ত প্রদান করেন, বিষয়ে এ সংশয় নেই । 

১০৪-__১০& 
ইত্যাদি দেবতাপুজাং বিশেষদিবসেষু যঃ১। 

করোতিং শান্ত্রবিধিনা স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ ॥ ১০৬ ॥ 

বিশেষ বিশেষ এইসব (উপরে বিবৃত) দেবতার পৃজ। শান্ত্রবিধি-অনুসারে 
যে করে সে আমাদের প্রিয় হয় ॥ ১০৬ 

_. স্ত্রীচক্রং কৌলিকে। মোহাদ্বিশেষদিবসেষু ষঃ। 
ন করোতি সমর্থ ঃ সন্ স ভবেদ্ যোগিনীপশুঃ ॥ ১০৭ ॥ 

যে-কৌলিক সামর্থ্য থাকা সত্বেও মোহবশতঃ বিশেষ বিশেষ দিনে চক্রের 
অনুষ্ঠান করে না সে যোগিনীদের পশু হয় । ১০৭ 

কুলপৃজাং বিনা চক্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন। 

কুলপৃজাং সুনিরতং যঃ করোতি সকোৌলিকঃ ॥ ১০৮ ॥ 
কুলপৃজ1 ছাড়া কোনে! প্রকারেই চক্রে অধিকার হয় না । যে সুসংযতভাবে 

কুলপুজা করে সে-ই কৌলিক। ১০৮ 
বিন। যন্ত্রেণ পুজা চেদ্দেবতা ন প্রসীদতি । 

কুলপুজাস্ত নিয়তং* যঃ করোতি হি কৌলিকঃ। 
কুলেশি সর্দাপ্পোতি* যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ১০৯ ॥ 

যন্ত্র ছাঁড়া যদি পূজা হয় তা হলে দেবতা প্রসন্ন হন না । কুলেশী, যে- 

কৌলিক নিয়ত কুলপুজা করে তে সর্বদা যোগিনী ও বীরের সঙ্গ লাভ 
করে । ১০৯ 

১ তাবি গণ _খ, ও এবং রগ, দিবসেষু চ। 
২ তা বিগ,_ক, গ, ঘ, ভজেত ; এ, এবং রগ, ভজেয়ুঃ। 

৩ তা! বি গ,_গ, বৎস। ৪ রগ.-ধৃত পাঠ ঃ তা বি গ, কুলপূজাং সৃনিয়তং। 
& তা বি গ,__গ, ঘ, সর্বমাপ্রেতি £ &৮_খ» ঙ» এবং র গ, সমবাপ্পোতি। 

১৭ 
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নীচোছপি বা সকৃত্তক্ত্য। কারয়েদ্ যঃ কুলার্চনম্.। :. 

স সদ্্গতিমবাপ্রোতি কিমুতান্তে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১০ ॥ 

নীচ ব্যক্তিও যদি ভক্তিসহকারে একবার কুলপৃজ1 করায় তা হলে সে 
সদ্গতি লাভ করে, দ্বিজাতি অন্যদের মার কথা কি। ১১০ 

তম্মাৎ সর্বপ্রযত্েন সবাবস্থাস্ব সবদ]1। 

কুলপুজারতো ভূয়াদভীষ্টফলসিদ্ধয়ে |॥ ১১১ ॥ 

অতএব, অভীষ্ট ফললাভের জন্য সর্বদা সকল অবস্থায় সর্বপ্রযত্রে কুলপৃজারত 
হতে হবে। ১১১ র | 

কুলপুজাধিকে। যজ্ঞঃ কুলপৃজাধিকং ব্রতম্। 

কুলপৃজাধিকং তীর্ঘং কুলপৃজাধিকং তপঠঃ ॥ ১১২ ॥ 
কুলপুজাধিকং দানং কুলপুজাধিকা' ক্রিয়া । 
কুলপূজাধিকং জ্ঞানং কুলপুজাধিকং সুখম্ ॥ ১১৩ ॥ 

কুলপুজাধিকো ধর্মঃ কুলপুজাধিকং ফলম্ । 
কুলপুজাধিকং ধ্যানং কুলপুজাধিকং মহঃ ॥ ১১৪ ॥ 

কুলপুজাধিকো। যোগঃ কুলপুজাধিকা গতিঃ। 
কুলপুজাধিকং ভাগ্যং কুলপৃজাধিকার্চন৷ ॥ ১১৫ ॥ 

নান্তি নান্তি পুনননান্তি ত্বাং শপে কুলনায়িকে। 

ৰছুনাথ কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্বতি ॥ ১১৬ ॥ 

কুলপুজার বাড়া যজ্ঞ, ব্রত, তীর্থ, তপস্যা, দান, ক্রিয়া, জ্ঞান, সুখ, ধর্ম, ফল, 

ধ্যান, মহ2, যোগ, গতি, ভাগ্য, অর্চনা, ওগো কুলনায়িকা, তোমার শপথ করে 

বলছি, নাই নাই নাই । পার্তী এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কিহবে। রহস্য 
বলছি, শোন । ১১২-১১৬ 

বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপৃজাং করোতি যঃ১। 

তৎসমীপে স্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নান্যত্র ভাবিনিং। 

ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥ 

যে বেদশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কুলপুজ্জা করে, ওগো ভাবিনী, 
আমাকে এবং তোমাকে তার নিকটে অবস্থিত জানবে, অন্যত্র নয়। একথা! 

নিঃসংশয় সত্য সত্য সত্য । ১১৭ 

১ তা বিগ” ক, পুজাং করোতি যো৷ নরঃ। 

২ এ&”__গ, ঘ, ত্বৎসমীপে স্থিতিং যাতি বিধিনান্তত্র ভাষিনি। 
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খ১ভুমিদিগ্জলগ্সিরিবনসবংচন্নাঃপ্রিয়ে । 

সহম্রকোটিযোগিন্স্তাবন্তে! ভৈররা 'অপি। 
নিযুক্ত হি ময়। দেবি কুলসংরক্ষণায় চ ॥ ১৯৮.॥ 

প্রিয়ে, আকাশ, ভূমি, দিক্, জল, গিরি, বন সর্ধত্র 'বিচরণকারী সহস্রকোটি 

যোগিনী এবং সেই সংখ্যক ভৈরবকে, ওগে।. দেবী, আমি কুলসংরক্ষপ-কর্মে 
নিযুক্ত করেছি । ১১৮ 

দিবসে দিবসে সর্বে পার্বতি মুদিতাননাঃ৩। 
সাধকানেব বীক্ষত্তে স্ব স্বঃ পুজনলিপ্লয়1&.॥ ১১৯ ॥ 

পার্বতী, প্রতিদিন প্রসন্নমুখে এর। নিজ নিজ পুজার লোভে সাধকদের দিকে 
তাকিয়ে থাকে | ১১৯ 

অপৃজিতাস্ত নিদ্রস্ভিৎ পালয়স্তি* সৃপৃজিতাঃ। 
গুরুভক্তান্ সদাচারান্ গুহধর্মান সদাশিবান্ত ॥ ১২০ ॥ 

ভক্তিহীনান দুরাচারান্ নাশয়ন্তি প্রকাশকান৯। 

শ্রীচক্তরে সংস্মরেতস্মাদ্ ষোগিনীভৈরবান: প্রিয়ে ॥ ১২১ ॥ 

পুজা না পেলে এরা বিনাশ করে আর উত্তমরূপে পুজ! পেলে করে রক্ষা! । 

গুরুভক্ত, সদাচারপরায়ণ, কুলধর্মগোপনকারী, সর্বদ1 মঙ্গলকারী সাধকদের 
রক্ষা করে আর ভক্তিহীন, দৃরাচারপরায়ণ, কুলধর্মপ্রকাশকারী ব্যক্তিদের 
বিনাশ করে । সেইজন্য, চক্রে যোগিনী ও ভৈরবদের স্মরণ কর! কর্তব্য । 

৯২০-১২১ | 

ন স্মরেদ্ যদি মুঢ়াআ্সা যোগিনীনাং ভবেতপশ্ঃ। 
তন্মাৎ শ্রীচক্রমধ্যে তু সংস্মরেং সবদেবতাঃ১* ॥ ১২২ ॥ 

যদি কোনে মৃঢ়াত্ম! স্মরণ না করে তা হলে সে যোগিনীদের পশু হয়। 
তএব, চক্রে সব দেবতাদের স্মরণ করা উচিত । ১২২ 

১ বগ,স। ২ রগ, নভোবন। 

৩ তা! বিগ, _গ, ঘ, পর্বতে জলকাননে ; এঁ_ঙ এবং রগ, দিবসেযু বিশেষেষু সবে 
চমুদিতা নরাঃ। ্ 

৪ তা বিগ” _ঙ এবং রগদস্বয়ং। 

৫ তাবি গ»”_খ, সাবধানেন রক্ষান্তে দেবাঃ পুজনকাজ্য়।। 

* তা বিগ,_ঙ এবং রগ,বিস্বতস্তি। ৭ এর, প্রসীদত্তি; তা বি গ, _খ, প্রসীদত্তি। 
৮ তাবিগ,__উ, নমস্তি চ; রগ, গুপ্তধর্মন্নমস্তি চ। 
৯ তা বি গ”_-ঙ এবং র গ, প্রসাধকান্ ! 

১০ তা বি গ*_ক, সংস্মরেঙ্দেবতাশ্চ তাঃ ; এ,--ঙ এবং র গ, কুলদেবতাঃ। 
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অনুগৃহ্ত্তি দেবেশি সীধকান নাত্র সংশয়ঃ১ । 
অনুগ্রহস্ত বক্ষ্যামি শুণ দেবি যথাক্রমম্ ॥ ১২৩ ॥ 

দেবতার সাধকদের অনুগ্রহ করেন এ বিষয়ে সংশয় নেই । দেবী, যথা ক্রম 

অনুগ্রহ বলছি, শৌন। ১২৩ . 

আত্মনোইনুগ্রহার্থং বা পরার্থং শ্রেষ্ঠমুত্তমমূ। 
শুচিদ্রব্যসমায়ুক্ঞং চক্রপৃজাসমন্থিতম্ ॥ ৯২৪ ॥ 

সর্বেষাং দক্ষিণাং দত্বা হোমপাত্রং পৃথক পৃথক । 

প্রপুজয়েচ্চ বর্শস্থাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ১২৫ ॥ 

হর্ষানন্দস্বয়ংযুক্তাঃ প্রসন্নাশ্চ পৃথক পৃথক । 

পায়সাজ্যৌদনৈযুক্তিনৈবেদ্যৈর্ভক্তিসংযুতৈহ ॥ ১২৬ | 
গন্ধপুষ্পািভিঃ সম্যগর্চয়িত্বা গণেশ্বরম্ । 
হসখ ফ্রেং হেসৌং [ হেসীং]ডাং ডীং ডমলবরষুং ততঃ ॥ ১২৭10 

শ্রীপাছকাং হেসৌ৷ [ হেসা ] মিতি চ হসখক্রেংপুটন্ততঃ | 

সঙ্কল্পয মনসোইভীষ্টং মধুরত্রিতয়েঃ প্রিয়ে || ১২৮ ॥ 
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যগণ্য়িত্বা পৃথক পৃথক । 
পুজযিত্বেপ্সিতান্ কামান্ প্রার্থয়েং কমলাননে ॥ ১২৯।। 

মধুরত্রিতয়-দ্বৃত মধু শর্কর] । 

নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অনুগ্রহের জন্য চক্রপুজার উপযোগী 

শ্রেষ্ঠ ও উত্তম শুচিদ্রব্যসহ উদ্দিষ্ট সকলের জন্য দক্ষিণা দিয়ে পৃথক পৃথক: 
হোমপাত্র স্থাপন করতে হবে। তারপর সর্বাভরণভূষিত, হ্র্যানন্দে স্বয়ংযুক্ত, 

প্রসন্ন বর্ণস্থদেবতাদের পুজ1 করতে হবে। ভক্তিসহকারে পায়সান্ন ও দ্বতান্ন- 
যুক্ত নৈবেদ্য ও গন্ধপৃষ্পাদি দ্বারা গণেশ্বরের সম্যক অর্চনা করতে হবে । এবার 
হ সখ ফ্রেং হেসীং ডাঁং ডীং ডমলবরযুং শ্রীপাদ্কাং হেসীং হ সখ ফ্রেং এই মন্ত্র 

পড়তে হবে । তারপর মনের অভীষ্ট বস্তর সংকল্প করে মধুরত্রিতয় এবং গন্ধ- 

পুস্পাদি দ্বারা দেবতাদের পৃথক পৃথক সম্যক অর্চনা করতে হবে। ওগো 

কমলানন, এইভাবে পুজ! করে সাধক কাম্যবস্তসমূহ প্রার্থনা করবে। ১২৪-১২৯ 
ঈপ্সিতানি চ সর্বাণি সাধকো৷ লভতে বরম্। 

আত্মনশ্চ পরস্যাপি রক্ষার্থং পুজয়েৎ পরিয়ে ॥ ১৩০ ॥ 
প্রিয়ে, পুবোক্ত প্রকারে পুজা করলে সাধক সর্ব ঈপ্সিত লাভ করে ॥ 

নিজের এবং অপরের রক্ষার জন্যও পুজা করা উচিত । ১৩০ 

১ তা বি গ”-ঙ এবং রগ, সাধকত্বে ন সংশয়ত। 
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, রোগাঁণাঁং নাশনার্ঘঞ্চ যথাত্র পুত্রসিদ্ধয়ে । 
বন্যার্থং মঙ্গলার্থঞ্ ধর্মকর্মার্থসিদ্ধয়ে১ ॥ ১৩১ ॥ 

সপ্তাহং পুজয়েদ্দেবি চতুর্দশদিনাঁনি চ। 
একবিংশদিনান্যত্র লভতে চেগ্সিতংফলম্ ॥ ১৩২ ॥ 

দেবী, রোগবিনাশের জন্য, পুত্রলাভের জন্য, বশীকরণের জন্য, মঙ্গল- 

বিধানের জন্য, ধর্সকর্ার্থসিদ্ধির জন্য, এক সপ্তাহ চৌদ্দ দিন বা একুশ দিন পুজা! 

করতে হবে । তা হলেই ঈপ্সিত লাভ হবে ৷ ১৩১-১৩২ 

দক্ষিণাঞ্চ পৃথগ দদ্যাদস্ত্ভৃষান্থরীয়কম্। 

কুলাষ্টকসমাযুক্তৎ চত্বঃষ্টিসমন্থিতম্ ।। ১৩৩ ॥ 
অচিতঞ্চ প্রযত্ণেন সিদ্ধির্ভবত্যনেকশঃ । 

বিত্তশাঠ্যং ন কুবীত যদীচ্ছেং সিদ্ধিমাআআনঃ ॥॥ ১৩৪ | 

পুজার দক্ষিণা পৃথক্ দিতে হবে এবং বস্ত্রভৃষণ ও অন্ধুরীয়ক দিতে হবে । 
কুলাহ্টক এবং চৌট্টি যোগিনীসহ পুজা যত্রসহকারে করলে অনেক প্রকার 

সিদ্ধিলাভ হয় । সাধক যদি আপনার সিদ্ধি চায় তাহলে তাকে বিত্তশাঠ্য 

পরিত্যাগ করতে হবে । ১৩৩-১৩৪ 

এবং ষট্কং সমাখ্যাতমনুগ্রহং বরাননে । 
অঠিতব্যং প্রযত্রেন সাধকৈঃ স্বেষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৫ ॥| 

অনুগ্রহং ষটুকং-আত্মাপররক্ষা, রোগনাঁশ, প্ুত্রলাভ, বশীকরণ, মঙ্গল 

বিধান এবং ধর্মকম্মার্থসিদ্ধি | 
বরাননা, এই প্রকার ষট্ক অনুগ্রহ বলে খ্যাত। সাধককে স্থীয় ইহ্টসিদ্ধির 

জন্য যতুসহকারে পুজী1.করতে হবে । ১৩৫ 

ধ্যাতৈব পুজয়েদেতা ডাকিন্যাদ্যা বরাননে । 
সম্পূজ্য সপ্তমীং দেবীং পৃজয়েৎ সবসিদ্ধয়ে || ১৩৬ ॥ 

ডাকিন্াদ্যা-_ডাকিনী-আদি দেবীরা। ডাকিনী, রাঁকিনী, লাকিনী, 

কাকিনী, শাঁকিনী এবং হাকিনী এই ছয় জন। : 

সপ্তমীং দেবীং_ পুজার সময় ডাকিনী-আদি ছয় জনের পর সপ্তমস্থানীয়! 
ইনি সাধকের আরাধ্য! দেবী কুলেশ্বরী । 

ওগো! বরাননা, ডাকিনী-আদি এই দেবীদের ধ্যান করে পৃ করতে হবে। 

এঁদের পুজা করার পর সর্বসিদ্ধির জন্থা সপ্তমী দেবীর পুজা করতে হবে । ১৩৬ 

১ রগ, ধর্মধর্মার্থসিদ্ধয়ে । 
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শক্তিদেহসমুৎপন্নং শজিনির্নাল্যভোজনে । £ 
স্ববর্গেণ সমামুক্তা দত্তনিমাল্যমিত্যপি । 
প্রতিগৃহ্ুমুগং স্বাহ ইতি নির্মালাসর্জনম্ ॥ ১৩৭ ॥। 

শ্লোকটিতে উদ্ধত মন্ত্র_-শজিনির্মীল্যভোজনে স্ববর্গেণ সমাযুক্তা শক্তিদেহ- 
সম্মৎপন্নং দত্তনির্মাল্যং প্রতিগৃতহ্ু প্রতিগৃতণ স্বাহা । 

শভিদেহসমূৎপন্নং__শাক্তমতে ব্রন্দস্বরূপিণী মহাশক্তি থেকেই সৃষ্টির উত্তব ? 
কাজেই, সংসারের যাবতীয় পদার্থই শক্তিদেহসমূৎপন্ন বলা যায় । 

শক্তিনিরাল্য ভোজনে-_ ওগো! শক্তিনির্নাল্যভোজন। অর্থাৎ শক্তির নিাল্য 

ভোজনকারিণী । শক্তিনিষ্জাল্-_শক্তি অর্থাং মহারে'বীকে দত্ত ও বিসর্জনের 

পর উচ্ছিষ দ্রব্য । সাধিকারূপিণী শক্তিকে নির্সাল্য সমর্পণ শ্লোকটিতে উদ্দিষ্ট । 
ওগো শক্তিনিমাল্যভোজনকারিণী, মংপ্রদত্ত শক্তিদেহসমূৎপন্ন নির্মাল্য 

স্ববর্গের সহিত গ্রহণ কর, গ্রহণ কর স্বাহা__-এই মন্ত্র পড়ে নির্মাল্য সমর্পণ করতে 
হবে । ১৩৭ 

ডাকিনী সর্পবদনা বিত্তজা জ্বলনপ্রভা ৷ 

কমগুলুং কর্তৃকাঞ্চ ধারয়স্তী বরপ্রদা |! ১৩৮ ॥ 

ডাকিনী সর্পবদনা, বিত্বজাতা, অগ্মিপ্রভা, কমগুলু-ও কর্তৃকা-ধারিণী এবং 
বরদায়িনী ৷ ১৩৮ 

উল্কবদন! দেবী রাকিপী নীলসন্নিভা | 
খড়গাখেটকসংযুক্তা সর্বালক্কারভূষিতা ॥ ১৩৯ ॥ 

দেবী রাকিণী উল্কবদনা, নীলসন্নিভা, খড়গখেটকধারিণী এবং সর্বালঙ্কার- 

ভঁধিতা'। ১৩৯ 

লাকিনী শ্রীকপালাঢ্যা পাশান্কুশধরা সতী । 

পাটলীপুষ্পসঙ্কাশ! সর্বাভরণভূষিতা ॥ ১৪০ ॥ 
সতী লাকিনী কপালসম্বদ্ধা ( উচকপালী ), পাশ-অক্কশ-ধারিণী, পাটলী- 

পুষ্পসঙ্কাশ! এবং সর্বাভরণ* ॥ ১৪০ 
কাকিনী হয়বক্ত। চ মাপিক্যসদ্বশপ্রভা । 
ত্রিমুখী মুণ্ডসংযুক্তা সিদ্ধিদ। সর্বশোভন! ॥ ১৪১ ॥ 

কাকিনী ঘোটকাননা, মাশিক্যের মতো প্রভাশালিনী, ত্রিমুখী, মুণ্ডধারিপী” 
সিদ্িদারিনী' এবং সর্বশোভনা | ১৪১ 

শাঁকিনী তজনপ্রখ্য। মার্জারাস্যা সুশোভনা | 
কুলিশঞ্চ তথ দণ্ডং ধারয়স্তী শুচিম্মিত1 | ১৪২ ॥ 
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শাকিনী অঞ্জনসদৃশা, মার্জারমুখী, স্ুশোভনা, শুচিন্মিতা৷ এবং কুলিশ-দণ্ড- 
ধারিণী । ১৪২ 

হাকিনী খক্ষবদনা নীলনীরদসনিভ। | 

কপালশৃলহস্তা চ খেটকৈরপশোভিতা । 
একছিত্রিচতুঃপঞ্চষন্মুখী সরভাভয়া ॥ ১৪৩ ॥ 

সরভাভয়া--সরভা অভয়া। সরভা শবকটির অর্থ দৃজ্ঞেয় । সরেণ ভাতি 
যা সা সরভা, ধিনি বাণের দ্বার! দীপ্তিমতী তিনি, অথব গতির দ্বারা দীপ্তিমতী 

তিনি । 

হাকিনী ভল্্ুকবদন1, নীলনীরদসন্নিভা, তীর হস্তে কপাল ও শূল এবং 
তিনি খেটকশোভিতা । তিনি একমুখী, দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, চতুরখী, পঞ্চমুখী, 
ষম্মুখী, সরভা এবং অভয় ॥ ১৪৩ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিদ্িশেষদিবসার্চনম্ । 
সমাসেন কুলেশানি কিন্তয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪৪ ॥ 

কুলেশানী, বিশেষ দিনের অর্চনা সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছু 

বললাম । আবার কি শুনতে চাঁও। ১৪৪ 

ইতি স্ত্রীকৃলার্ণবে নির্বাপমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্বমে সপাদ- 
লক্ষগ্রস্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধায়্ায়তন্ত্রে বিশেষদিবসার্চনং নাম দশম উল্লাসঃ ॥ ১০ ॥ 

সপাদলক্ষক্লোকসমঘছিত সর্বাগমোত্তমোত্ম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহ্হ্য 
স্্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উধ্বায়ায়তন্ত্রে বিশেষদিবসার্চন নামক দশম 
উল্লাস সমাপ্ত । ১০ 



একাদশ উল্লাস? | 
শীদের্যুবাচ। 

কুজেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বলোকৈকপুজিত । 

কুলাচারক্রমং দেব বদ মে করুণানিধি ॥ ১॥ 

শ্রীদেবী বললেন--সর্লোকপুজিত হে কুলেশ, করুণানিধি হে দেব, 
কুলাচারক্রম সম্বন্ধে শুনতে চাই । তাই আমাকে বল। 

ঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ১ প্রমুচাতে ॥ ২ ॥ 

ঈশ্বর বললেন--দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। 

এটি শোনামাত্র জীব সর্বপাপমুক্ত হয়। ২ 
যদি চেদ্দীক্ষিতে। জ্যেষ্ঠঃ২ কুলপৃজাদিবজিতঃ । 
তৎকনিষ্ঠঃ ক্রমজ্তশ্চেং কুলপৃজাং সমাচরে ॥ ৩ ॥ 

দীক্ষাপ্রাণ্ত জ্যেষ্ঠ যদি কুলপৃজাদিবজিত হয় আর তার কনিষ্ঠ যদি ক্রমজ্ঞ 
হয় তা হলে সে-ই কুলপ্জ। করবে । ৩ 

তৎসমীপং ততো গত্ব। নমস্কৃত্য গুরুং যথা&। 

তন্মৈ নিবেদ্য তৎসর্বং শেষং ভূঁঞীত পার্বতি ॥ 8 ॥ 

পার্বতী, সেইজন্য সাধক তার কাছে গিয়ে গুরুকে যেমন প্রণাম করে 

তেমনি প্রণাম করবে এবং তাকে যথাবিহিত সব দ্রব্য নিবেদন করে অবশিষ্ট 
নিজে খাবে । ৪ 

পূজামধ্যে গুরো জ্যেষ্ঠে পুজ্যে বাপিং সমাগতে । 

নতা বয়াৎ স্থিতং শিষ্টমাচরেতৃদনৃজ্ঞয়া! ॥ ৫ ॥ 

পূজার মধ্যে গুরু, জোষ্ঠ বা কোনে পৃজ্য ব্যক্তি এসে গেলে তাকে প্রণাম 
করে বলতে হবে “আপনি অবস্থান করুন” এবং তার অনুমতি নিয়ে অবশিষ্ট 

পুজা করতে হবে। & 

জোন্ঠস্য চ কনিষ্টস্য শিষ্ভাবেকত্র সংস্থিতৌ । 
তত্র পূর্ববদাচারঃ কথিতঃ কুলনায়িকে ॥ ৬॥ 

১ তা বি গ”--উ এবং র গ,-ধৃত পাঠঃ তা বি গ, পশুপাশৈঃ ১ ৬,_খ, পশুপাপৈ2। 
২ তা বি গ,_খ, যদ] তু দীক্ষিতঃ শ্রেষ্ঠঃ। ৩ এ, ত্রতুজ্ঞ। 
৪ তা বিগ, _ঙ এবং রগ, গুরোধথা। » এ, কনিষ্ঠে বা। 
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ওগো! কুলুনায়িকা, যদি জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের শিষ্য দুজন একত্র থাকে তা হলে 

পুর্বোজ্ঞপ্রকার আচার নির্দিষ্ট । ৬ 
অজ্ঞাতে কৌলিকে প্রাপ্তে১ পারম্পর্যং সমাচরেত২ । 
স্মৃত্ব স্বস্যত গুরুং দেবি স্বস্য মার্গেণ* তর্পয়েৎ ॥ ৭ ॥ 

অজ্ঞাত কোনো। কৌলিক এসে গেলে আপন পরম্পরানুসারে চলতে হবে । 

স্বীয় গুরুকে স্মরণ করে নিজের পদ্ধতি অনুসারে দেবতার পরিতোষ বিধান 

করতে হবে । ৭ 

নিত্যার্চনং দিনে কুরাৎ রাতো নৈমিত্তিকার্ঠনম্। 
উভয়োঃ কাম্যকম্মীণি চেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৮ ॥ 

নিত্যপূজ। করতে হবে দিনের বেল! আর নৈমিত্তিক পূজা! রাতে । কাম্য- 

কর্মসমূহ অর্থাৎ কাম্যপুজাদি উভয় কালেই করা যায়- এটি শাস্ত্রবিধি । ৮ 
অস্থাত্বা অনাসনস্তথ্ব! বা ভুক্ত বা প্রলপন্নপি€ । 
গন্ধপুস্পাক্ষতা*কল্পবস্ত্রাদ্যেরনলঙ্কতঃ। 
অবিন্যস্তশরীরে। বা কুলপুজাং ন চাচরেৎ ॥ ৯ ॥ 

অন্নাত অবস্থায়, আসনস্থ ন। হয়ে, ভোজনের পর, বাজে কথা বলতে বলতে, 

গন্ধ-পুষ্প-অক্ষত-ভুষণ-বন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা অলঙ্কত না হয়ে, অবিন্যস্তশরীরে 

কুলপুজা করতে নেই 4 ৯ 
বিনা মাংসেন* যা পূজা বিনা মদ্যেন” তর্পণমূ। 
বিনা শক্ত] তু যৎপানং নিক্ষলং কথিতং প্রিয়ে ॥ ১০ ॥ 

প্রিয়ে, মাংস ছাড়া পুজা, মদ্য ছাড়া তপ্পণ, শক্তি ছাড় মদ্যপান নিম্ষল বলা 

হয় ॥ ১০ 

শ্রীক্রমেকে ন* কুধাদেকপাত্রে ন চার্চয়েং১*। 

নার্চয়েদেকহস্তেন ন পিৰেদেক পাণিন! ॥ ১১ ॥ 

১ তাবি গ,-ঙ এবং রগ-ধৃত পণ তা বি গ,-অজ্ঞাতকৌলিকে প্রাপ্তে; এক, 
অজ্ঞাতকালপ্রাপ্তঞ্চেৎ ; এঁ”_গ, ঘ, অজ্ঞাতকুলপ্রাপ্তঞ্চেৎ। 

২ তা বিগ,_ঙ এবং রগধৃত পাঠ । তা বিগ,_পৌবপপর্যন্থ চিন্তয়ে। 

৩ তা বি গ,-উ এবং রগ, অমুষ্য। ' ৪ এ, স্বৈমার্গেণ। 
«€ এ, অস্নাত্ব। চাঙ্গনস্থে! ব1 ভূক্তা! বা প্রণতাবপি। ৬ এ, গন্ধপুষ্প।মৃৰরা । 

৭ এ-্ধত পাঠ; তা বি গ, মন্ত্রে £ এ-_-খ, ঘ, বিনা মদ্যেন। 

৮ তাবিগ-_ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ £ তা বি গ, মাংসেন। 

৯ তা বি গ,_উ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; ত। বি গ, ব1। 

১০ রগ,ধত পাঠ £ তা বিগ, কুর্ধাদেকপাত্রস্ত নার্চয়েৎ। 



২৬৬ কুলার্ণবতন্রম্ 
একা চক্র-অনুষ্ঠান কর! উচিত নয়, একপাত্রে অর্চনা করতে নেই, একহন্তে 

পৃজ। বা মদ্যপান করা চলে না। ১১ 

মংস্যমাংসাসবৈর্দেবি১ নার্চয়েখ পশুসনিধোঁ । 

প্রপম্য প্রবিশেচ্চক্রং বিনিগগচ্ছে প্রণম্য চ ॥ ১২॥ 

দেবী, পণুর সান্লিধ্যে মংস্য মাংস মদ্য দিয়ে পুজা করতে নেই। প্রণাম 

করে চক্রে প্রবেশ করতে হবে এবং চক্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও প্রণাম 

করতে হবে । ১২ 

শ্রীচক্রে পুজকস্তিষ্ঠেং বন্ধবীরাসনঃ পরিয়ে । 

শ্রীচত্রদর্শনংও দেবি নেত্রয়োঃ পাপনাশনম্ । 
তন্নান্তি চেদ্ ব্রণগদ্বন্্রং কৌলিক« স্যাক্ষিযুগ্মকম্ ॥ ১৩ ॥ 

প্রিয়ে, চক্রে পুজক বারাসন করে উপবিষ্ট হবে। দেবী, চক্রদর্শনে 

চোখের পাপ অর্থাৎ অদর্শনীয়-দর্শনজনিত দোষ নাশ হয়। কৌলিকের চোখ 

দুটি যদি চক্রদর্শন না করে তা হলে তা ছুটি ব্রণ ছাড়! আর কিছুই নয় । ১৩ 

অনাচারান্ সদাচারান্ চক্রস্থান্ শক্তিকৌলিকান্*। 
শিবগোরীধিয়! দেবি ভাবয়েতন্নাবমানয়েং ॥ ১৪ ॥ 

দেবী, চক্রমধ্যস্থ শক্তিরা এবং কৌলিকের। অনাচারী হোক কি সদাচারী 

হোক তাদের হরগোরীরুদ্ধিতে ভাবনা করতে হয় অর্থা তাদের হরগোরী মনে 
করতে হয় । তাদের অনাদর করতে নেই । ১৪ 

কুলাচার্যগৃহং গত্বা ভক্ত্যা পাপবিসুক্তয়ে” । 
যাচেদম্বতঞ্চানঞ্চ৯ তদভাবে জলং পিৰেং ॥ ১৫ ॥ 

অস্বত-_ছৃদ্ধ, ঘৃত, মধু, মদ্য । 

কুলাচার্ষের গৃহে গিয়ে পাপমুক্তির জন্য অম্বত এবং অন্ন প্রার্থনা করবে ॥ 
তাঁর অভাব হলে জল চেয়ে নিয়ে খাবে । ১৫ 

তা বি গ,-খ, দেবীং। 

&,ধত পাঠ ; তা৷ বি গ, শ্রীতক্রে নাসনে তিন্টেন্ চ বীরাসনে প্রিয়ে। 

র গ,০্ধৃত পাঠঃ তা বি গ, শ্রীচক্রদর্শনে | | 

তা বি গ,_ক, নন্বত্তি চে । ৫ ৬&,--খ, নত্বা ভিষ্রেদৃণধস্বং লৌকিক । 
এ, অনাচারাঃ সদাচারাশ্চক্রহ্াং শক্তিকোৌ লিক 2 

এ,ভাষয়ে। ৮ তাবিগ,--৩, এবং র গ,্ধত পাঠ? তাবি গন, বিশুদ্ধয়ে। 

তা বি গ»__খ, যাচয়েদম্ৃতঞ্চাপি ; এ ও, এবং রগ, যাচয়েদস্বতারঞ্চ । ৪ -9 € 95 €$  %৮ ৬ 
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» কুলীচার্ষেশ তচ্ছক্তয1১ দত্তং পাত্রঞ্চ ভক্তিতঃ | 

নমস্কৃত্য তু গৃহ্রীয়াদন্যথ। নরকং ব্রজে ॥ ১৬ ॥ 

কুলাচার্য এবং তার শক্তি যে-পাত্র দেবে তা ভক্তিভরে প্রণাম করে গ্রহথণ। 

করতে হবে, অন্যথা গতি হবে নরকে | ১৬ 

অল্সাত্বা বাপ্যভক্ত্য৷ বা! লোভাদ্বাপিং কুলেশ্বরি । 

যঃ সেবেত কুলদ্রব্যং সদ] বিরুবমাপ্রুয়্াং৩ ॥ ১৭ ॥ 

কুলেশ্বরী, যে অল্লাত অবস্থায় বা অভক্তির সহিত কিংবা লোভে পড়ে কুল-. 
দ্রব্য সেবন করে সে সর্বদা দঃখ পায় । ১৭ 

উফ্ীষী কঞ্চকী নগ্নো মুক্তকেশো গণারৃতঃ৪ 
ব্যগ্রো রুষ্টোৎ বিবাদী চ ন সেবেত কুলাম্বতম্ ॥ ১৮ ॥ 

যে উষ্ধীষধারী, কঞ্চুকী, নগ্র, মুক্তকেশ, অনুচরপরিবৃত, ব্যগ্র, রুষ্ট এবং 
কলহপরায়ণ সে কুলাম্বত পান করবে না। ১৮ 

যোগাস্বতেন নিষ্ঠীবেঞ্ন্মদ্যভাগুপরিভ্রমাৎ। 
উদ্ধনালেন পানাচ্চ দেবতাশাপমাপ্রুয়াধ ॥ ১৯ । 

মদ্যসংযোগে মুখে থু থু উঠলে মদ্যভাগ ঘুরিয়ে থু খু ফেলতে হবে । উখ্িত, 

লালার সঙ্গে মদ্যপান করলে দেবতার অভিশাপ লাগবে । ১৯ 

একাসনে নিবিষ্ত তুঞ্জানস্তেকভাজনে । 
একপাত্রে পিৰেদ্দ,ব্যং+ তে যান্তি নরকং প্রিয়ে ॥ ২০ ॥ 

প্রিয়ে, যারা একই আসনে উপবিষ্ট হয়ে একই ভাগ্ডে ভোজন করে এবং 

একই পাত্রে মদ্যপান করে তারা নরকে যায় ।॥ ২০ 

যঃ সেবেত কুলদ্রব্যমেকগ্রামে স্থিতে গুরো । 

তৎকুলজ্ঞে” চ তংপুত্রে স্বজ্যেষ্ঠে কুলদেশিকে৯। 
বিনানুজ্ঞাং মহেশানি সোহক্ষয়ং নরকং ব্রজেং ॥ ২১ ॥ 

১ তা বিগ,_ক, যচ্ছক্ত্যা ; এ. _খ, আচার্ধেশ তু তচ্ছক্ত্যা1। 
২ এ” খ, অন্বাত্বা! বাপি ভুত়া ; এঁ, -৩, এবং র গ, অঙ্গাত্বা বাপি ভুক্ত বাপাতৃতা। বা! ॥' 

এঁ,_ঙ, এবং র গ,ধৃত পাঠ) তা বিগ, দারিগ্রাং সমবাপ্র,য়াৎঃ এক, সদাহ-, 

বিল্লামবাপ্র,য়াৎ। 
তা'বি' গ৮--ঙ» এবং র গ, দিপম্বরং | ৫ তা বি গ,-ক, খ, পরানুখো। 

' তা' কি গ”খ, ৬» এবং র গ,্ধূত পাঠ £ ত| বি গ, নিষ্ঠীবা। 

তা বি গ,_-ঙ, এবং রগ, পিবেতোয়ং। ৮ তা বি গ”_৩, এবং রগ, তৎকৃলীনে |. 

তা! বি গ,_-ক, কুলদেশিকঠ ; &,_খ, তৎকৃলেশি পিৰে পুতে স্বজ্যেষ্ঠে কৃলযোধিতে ।" |. রা 



২৬৮ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

তৎকুলজ্ঞ- গুরুর কুলাঁচরবিদ্ শিক্য । কুলদেশিক-_কুলাচরী দেশিক। 
আলোচ্যতন্ত্রে ১৭1১৪) দেশিকশবের নিরুক্তি করা হয়েছে এইভাবে “ধিনি 

দেবরূপধারী অর্থাৎ রূপধারী দেবতা, শিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং যিনি 
করুণাময়মুতি তিনি দেশিক'। দেবতা শিস্ত এবং করুণা এই তিন শবের 
আদি অক্ষর নিয়ে দেশিক শব্দ গঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশিক শব্দের 
র্যুৎপত্তিগত অর্থ উপদেশে নিপুণ। এই অর্থে মহাভারতে দেশিক শবের 
প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।”__ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 
১ম সং, পৃঃ ৭৬৪। 

মহেশানী, যদি সাধকের গুরু বা তার কুলজ্ঞ কিংবা পুত্র অথবা সাধকের 

জ্যেষ্ঠ কুলদেশিক সাধকের সহিত একই গ্রামে থাকে আর সাধক তার অনুমতি 
ন1! নিয়ে কুলদ্রব্য সেবন করে তাহলে অক্ষয় নরকে সেই সাধকের গতি 

হবে। ২১ 
উচ্ছিষ্টোৌ১ ন স্পূশেচ্চক্রে২ কুলদ্রব্যাণি পার্বতি । 
ৰহিঃ৩ প্রক্ষাল্য চ করো কুলদ্রব্যাণি দাপয়েং ॥২২॥ 

পার্বতী, চক্তে এটো হাতে কুলদ্রব্য স্পর্শ করতে নেই। বাইরে হাত খুয়ে 

এসে কুলদ্রব্য অর্পণ করতে হয় । ২২ 

মদ্যভাগুং৪ সমৃদ্ধত্য ন পাত্রং পুরয়ে পরিয়ে । 

ভোগপাত্রং সুরাকুণ্ডে নিক্ষিপেন্ন ন কদাচন ॥ ২৩ ॥ 

্রিয়ে, মদ্যভাণ্ড উচু করে পানপাত্র পূর্ণ করতে নেই। ভোগপাত্র কখনো 
সুরাকুণ্ডে নিক্ষেপ করা উচিত নয় । ২৩ 

চক্রমধ্যে শুচিধিয়া করপ্রক্ষালনাদিকম্ । 

যঃ করোতি হি মুঢাকা স ভবেদাপদাস্পদম্* 1 ২৪ ॥ 

শুচি হওয়ার উদ্দেশ্যে যে চক্রমধ্যে করপ্রক্ষালনাদি করে সেই সতী 
দুর্দশা গ্রস্ত হয় । ২৪ . 

নিষ্ঠীবনং মলং মুত্রমধোবামৃবিসর্জনম্। 
শ্রীচক্রমধ্যে যঃ কুর্যাৎ স ভবেদ্ যোগিনীপশুঃ ॥ ২৫ ॥ 

র গ,-ধৃত পাঠ । তা বি গ, উচ্ছিষ্ট । ২ তা বি গ,__উ, এবং র গ, স্পুশেচচক্রং | 

এ, নহি। ৪ এ, মধুভাগ্তং ; তা! বি গ”_খ, ীর্ঘভাং। ॥ 
তা বি গ*_ঙ, এবং রগ, সৃধাকুণ্ডে। 

তা৷ বি গ”_ঙ* এবং র গ,ধত পাঠ £ তা বি গ, দাম্পদম্ ঃ €6 শে ও * 



এক।দশ উল্লাসঃ ২৬৯ 

চক্রমধ্যে ধৈ নিষ্ঠীবন, মল, মূত্র, অধোবায়ু ত্যাগ করে সে যোগিনীদের পশু 
হয় । ২৫ | 

চত্রমধ্যে ঘটে ভগ্মে পাত্রে চ পতিতে ভূবি১ । 

দীপনাশে চ শান্তযর্থং২ শ্রীচক্রং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥ 

পরিয়ে, চক্রমধ্যে যদি ঘট ভেঙ্গে যায়, মদ্যপাত্র হাত থেকে মাটিতে পড়ে 

যায়, দীপ নিবে যায়, তা হলে সেই বিঘ্বোপশমের জন্য আবার চক্রানুষ্ঠান 
করতে হবে । ২৬ 

| মততাও জপন্তি ধ্যায়ন্তি স্তবস্তি৪ প্রণমন্তি চ। 

বোধয়ন্তি চ পৃচ্ছন্তি নন্দন্তি জ্ঞানিনঃ« প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥ 

পরিয়ে, ( চক্রে ) মত্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা জপধ্যান স্তব করে, প্রণাম করে, 

অন্যকে তত্বকথা বোঝায়, নিজেরা তত্ব জিজ্ঞাসা করে এবং আনন্দ করে । ২৭ 

মতাঙ ভ্রম্তি গর্জন্তি হসস্তি বিবদস্তি চ। 

রুদস্তি স্ত্রিয় মিচ্ছন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানিনঃ৮ প্রিয়ে ॥ ২৮ ॥ 

প্রিয়ে, ( চক্রে ) মত্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তির ঘরে বেড়ায়, গর্জন করে, হাসে, 

বিবাদ করে, কাদে, স্ত্রীলোক চায় এবং নিন্দা করে। ২৮ 

পরিহাসং প্রলাপঞ্চ বিতগ্ডাং ৰহুভাষিতম্। 

গুদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধং চক্রমধ্যে বিবর্জয়েং ॥ ২৯ ॥ 
চক্রমধ্যে পরিহাস, প্রলাপ, বাগবিতণ্ড, বেশী কথা বল, উদাসীনতা, 

ভয় এবং ক্রোধ বর্জন করতে হবে । ২৯ | 

পাত্রহস্তো মহাদেবি ন ভ্রমেচ্চক্রমধ্যতঃ | 

পূর্ণপাত্রং করে ধৃত্বা* ন তিষ্েতু চিরং প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥ 

মহাদেবী, চক্রমধ্যে পানপাত্র হাতে ঘুরাঘুরি করা চলবে না। প্রিয়ে, পূর্ণ- 
পাত্র হাতে নিয়ে বেশীক্ষণ থাক চলবে না । ৩০ 

. নালপেং১* পাত্রহস্তঃ সন্ ন ভিন্দাৎ পাত্রমম্ৰিকে । 
' পাদাভ্যাং ন স্পৃশেৎ পাত্রং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ ॥ ৩১ ॥ 

অস্বিকা', পাত্র হাতে নিয়ে কথাবাতা বলতে নেই, পাত্র ভাঙ্গতে নেই, পাত্রে 

পা ছুহয়াতে নেই আর মাটিতে এক ফৌট1 মদও ফেলতে নেই । ৩১ 

১. &,স্বলিতে প্রিয়ে। ২ ৬, তচ্ছাত্ত্যৈ। ৩ এ, কেচিত, তাঁ বি গ,_ক, মন্্রান্ ॥ 
৪ রগ,রূপত্তি। «৫ তাবিগ,_উ, এবং রগ, বস্তি জ্ঞানিনং । ৬ এ, অন্যে। 

৭ এ, বদস্তি প্রিয়। ৮ এ,--উ, নন্দন্ত্যজ্ঞানিনং । রগ, নিন্দন্ত্যজ্ঞানিনং | 

৯ তাবিগ, উ, এবং রগ»ধত পাঠঃ তা বি গ, কৃত্বা। 

১০ তা বিগ,_ক, নালভেৎ। 



২৭০ কুলার্ণবতস্ত্রম 

নৈকহস্তেন দাতব্যং ন মুত্রাবজিতং প্রিয়ে । 7 
পাত্রং ন চালয়েং স্থানান্ন কুর্ধাং পাত্রসঙ্করম্ ॥ ৩২ ॥ 

প্রিয়, একহাতে পাত্র দিতে নেই, মুদ্রাবজিত পাত্র দিতে নেই। 
নিদিষ্ট স্থান থেকে পাত্র সরাতে নেই এবং বিভিন্ন পাত্র একত্র মিশাতে 

নেই । ৩২ 

সশৰ্দং ন পিবেন্মদ্যং১ তথৈব চন পুরয়েখ। 

নান্যোন)ং তাড়য়েং পাত্রং তথা ন পাতয়েংদধঃ ॥ ৩৩৪ 

শব্দ করে মদ্যপান এবং পাত্র পূর্ণ করতে নেই । পাত্রে পাত্রে ঠুকাঠুকি 
করা এবং পাত্র নীচে ফেলে দেওয়া! চলবে না । ৩৩ 

সাধারং নোদ্ধরেং পাত্রমনাধারে নও নিক্ষিপেত.। 

রিক্তপাত্রং* ন কুর্বাত ন পাত্রং ভ্রাময়েং পরিয়ে ॥ ৩৪ ॥ 
আধার-_যার উপর রাখ হয়, ছোট ছোট টিপাই-আদি । 

প্রিয়ে, আধারসহ পাত্র উঠাতে নেই এবং আধার ছাড় অন্যত্র পাত্র রাখতে 

"নেই। শুন্যপাত্র করতে নেই । পাত্র হাতে নিয়ে ঘ্বরাতে হয় না । ৩৪ 

ন পাত্রং লঙ্খয়েদ্বীমান্ পাত্রং নোংপাতয়েও পরিয়ে । 

প্রক্ষাল্য গোপয়েৎ পাত্রমিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরিৎ ] ৩৫ ॥ 

প্রিয়ে, ধীমান্ ব্যক্তি পাত্র ডিঙাবে না, তা উর্ধ্বে নিক্ষেপ করবে না । ওগো 

-পরমেশ্বরী, পাত্র ধুয়ে লুকিয়ে রাখবে এই আমার আজ্ঞা । ৩৫ 

যদ।৬ সন্দীপিতোল্লাসঃ কৌলিকঃ পশুমীক্ষতে ৷ 
 পঠেদ্বা+ পশুশান্ত্রাণি সংগচ্ছেছা! পশুয্ত্রিয়ম্” ॥ ৩৬ ॥ 

কুর্যাৎ পশুপ্রসঙ্গং ব৷ পশুকার্ষাণি বা চরে । 
ধ্মার্থায়ূর্যশঃ পুণ্যং জ্ঞান১সৌখ্যাদি নশ্যতি ॥ ৩৭ 

ষখন কোনে! কৌলিকের উল্লাস (আরভাদি ) উদ্দীপিত হয় তখন সে যদি 

পশুকে দেখে, কিংবা পশ্ুশাস্ত্রসমূহ পাঠ করে অথবা পশ্তস্ত্রী-সহবাস করে কিংবা 

পশু প্রসঙ্গ করে অথব! পশুকর্ম করে তা৷ হলে তার ধর্ম অর্থ আম্মু যশ পুণ্য জ্ঞান 
সৌখ্য ইত্যাদি সব বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ৩৬-৩3 

তা বিগ._-ঙ, এবং রগ, পিবেদ্দ,ব্যং। ২ তাবিগ,ক, তাড়য়ে। 

এ, প'ঝমনাধারে চ; তা বি গ,_ঙ, এবং র গ, পাত্রমাধারেখ ন। 

তা বি গ,--ক, রক্তপানত্রং। « তাবিগ,-খ, শঙ্করৈঃ কৃতা। ৬ এ, সদা। 

রগ, পঠিত্ব।। ৮ তা বিগ, _-উ, এবং রগ, পন্তশ্রিয়ং। 

ভা বি গ+_ঙ, এবং র গ,.-ধত প'$; তা |ব গ, পুণ্য মর্থ। & ১ ০০ ওঠ *? 
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* শ্রীচক্রস্থং কুলদ্রব্যং যঃ পশুভ্যঃ প্রযচ্ছতি। 

স্লেহাল্লোভানভ্য়াদ্বাপি স ভবেদ্ যোগিনীপণ্ডঃ ॥-৩৮.৪ 

ষে স্লেহবশে, লোভে পড়ে বা ভয়ে চক্রস্থ কুলভ্রব্য পশুদের প্রদান করে সে 

৫যাগিনীদের পশু হয় । ৩৮ 

রিপুণাপি ন কর্তব্য বাণ্াদশ্চক্রমধ্যতঃ | 
পিতৃমাতৃসমং পশ্যেতেনোক্তংৎ পরুষং সহেং ॥ ৩৯ ॥ 

চক্রমধ্যে থাকাকালে শক্রর সঙ্গেও বাগবিতণ্ড) করতে নেই। সাধক 

'ভাকে পিতা বা মাতার মতো দেখবে এবং তার পরুষ বাক্যও সহ্য করবে । ৩৯ 

যথা স্ত্রীপুত্রমিভ্রাদি দৃষ্্! চেতঃ প্রহৃস্তাতিও। 
তথা চেংঃ কৌলিকান্ দৃষ্টা স ভবেদ্ যোগিনীপ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥ 

্ত্ীপুত্রমিত্রাদিকে দেখে চিত্ত যেমন প্রসন্ন হয় তেমনি যদি কৌলিকদের 
«দেখেও কারে চিত্ত প্রসন্ন হয় তা হলে সে যোগিনীদের প্রিয় হবে । ৪০ 

ৰ.ল্লাদিস্তম্ৰপর্যস্তং যস্য মে* গুরুসম্ততিঃ। 

তস্য মে সর্বশিষ্স্য কে! ন পৃজ্যো মহীতলে । 

ইতি নিশ্চিতকদ্ির্যঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিক্লঃ ॥ ৪১ ॥ 

ব্রন্মা! থেকে ন্তম্ব পর্যন্ত আমার গুরুসন্ততি। সকলের আমি শিষ্য । এ 

সংসারে কে আমার পুজ্য নয়__এইরূপ ভাবনায় ষে স্থিরবুদ্ধি সে আমাদের 
উভগ়্ের প্রিয় ॥ ৪১ 

অহং গুরুরহং জ্যেনঠস্তুহং বেদ্পীতি গবিতঃ । 

অহমেব গতির্ষেষাং কৌলিক! ন* ভবস্তি তে ॥ ৪২ ॥ 

আমি গুরু, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জানি এরাপ যাদের গর্ব, “অহং"-ই যাদের 

“গতি অর্থাৎ যার! অহংবাদী তার! কৌলিক হতে পারে না । ৪২ 
শ্রীগুরুং কুলশাস্ত্রাণি পৃজ্াস্থানানি যানি চ। 
ভক্তযা শ্রীপূর্বকং দেবি প্রণম্য পরিকীর্তয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ 

ওগো দেবী, গুরু কুলশান্ত্র অন্যান্য পৃজস্থল-_এ সবের পূর্বে শ্রী-শব যোগ 

করতঃ ভক্তিভরে প্রণাম করে তবে তার উল্লেখ করতে হবে । ৪৩ 

গুরুং নামা ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে 

শ্রীনাথ দেব স্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ ॥ 99 ॥ 

১ তা বি গ,-_ঙ, এবং র গন স্বেচ্ছ।লোভা। ২ তাবি গ”_-খ, পশ্যেৎ হনৃতং। 

৩ তা বি গ,_-৩, এবং র গ, যথা দৃষ্টং প্রহৃয্যেত স্থজনং মিত্যৃপ্রিয়ং 

ও এ, তথা চ। € তা বি গ,--ক, খ, যা। তু এ, কৌলিকান্ত। 
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প্রিয়ে, জপের সময়-ছাঁড়া অন্য সময় গুরুর নাম ধরে উল্লেখ করতে নেই » 

অন্যের সঙ্গে তর্কবিতর্কের সময় এবং গুরুর কাছে অনুনয় বিনয় করার সময় 

গুরুকে শ্রীনাথ বা দেব বা স্বামী বলতে হবে । 8৪ 

শ্রীগুরোঃ পাত্রকাং মুদ্রাং১ মুলমন্ত্রং স্বপাহুকাম্। 

শিষ্ঠাদন্যস্য দেবেশি ন বদেৎ যদ্য কষ্যচিৎ ॥ 8৪৫ ॥ 

দেবেশী, শ্রীগুরুর পা্কামন্ত্র ও মুদ্রা, স্বীয় সাধ্য দেবতার মুলমন্ত্র ও 
পাদ্বকামন্ত্র শিষ্ত ছাঁড়া যাঁকে তাকে বলতে নেই । ৪৫ 

পারম্পধাগমাম্নায়ংৎ মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে । 

সর্বং গুরুমুখাল্লৰৃধংঃ সফলং স্যানন চান্যথা ॥ ৪৬ ॥ 
প্রিয়ে, পরম্পরা, আগম, আম্নায়, মন্ত্র, আচারাদি সব গুরুমুখে অবগত 

হলেই সফল হয়, অন্যথ] নয় । ৪৬ ্ 

শ্রীশাস্্ীশ্রয়ভূতঞ্চ« প্রস্তকং পরমেশ্বরি৬ । 
নিত্যং সমচয়েদ্তক্ত্যা পশুহন্তে ন নিক্ষিপেত ॥ 8৭ ॥ 

পরমেশ্বরী, শাস্ত্রের আশ্রয়ভূত পুস্তকের ভক্তিসহকারে নিত্য পুজা করতে 
হবে। পশুহস্তে তা পড়তে দেবে না। ৪৭ 

স্বদারবন্নিষেবেত কুলশান্ত্রাণি পারবতি । 

পশুশান্ত্রাণি সবাণি" বর্জয়ে পরদারবং ॥ ৪৮ ॥ 

পার্বতী, নিজ পত্তীর মতো কুলশাস্ত্রের সেবা করতে হবে আর পরস্ত্রীর 

মতো পশুশান্ত্র বর্জন করতে হবে । ৪৮ 

স্থচর্মস্থং যথ৷ ক্ষীরমপেয়ং স্যাদ্ দ্বিজোত্মৈঃ | 

তথা পশুমুখাদ্ধন্মো ন শ্রোতব্যে” হি কৌলিকৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 

স্থচরমস্থং ক্ষীরং_-স্ব সমানজাতীয়, চ্সস্থং চর্মস্থিত, ক্ষীরং দুধ অর্থাং মানুষের 

দুধ । কেননা, মানুষই দ্বিজোত্তমদের সমানজা তীয় । 

স্চরমস্থ দুগ্ধ যেমন ছিজোত্তমদের অপেয় তেমনি পশুমুখে ধর্ম কৌলিকদের 
অশ্রাব্য । ৪৯ 

১৯ তাবিগ,_উ, এবং রগ,দেবি। ২ এ শিষ্যাদন্যত্র। 

ও এ, পারম্পর্যং সমাস্থায় । ৪ তা বি গ,_খ, গুরুকুলাল্পৰধং | 
৫ তা বি গ,_-উ, এবং র শ,প্বত পাঠঃ তাঁ বি গ, শ্রীশান্ শ্রশ্মূলঞচ | 

৬ তা বি গ”_উ* এবং র গ,-ধুত পাঠ? তা বি গ, পুস্তকং ন বদেৎ পরিয়ে ; 
তা বি গ*_-ক, পুস্তকং হি বদেৎ প্রিয়ে। ৭ তা বিগ,_ক, দেবেশি। 

৮ তাঁবি গ,_ঙ, এবং রগ, পশুমুখাৎ সর্বং ন শ্রোতব্যং। 
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ও যঃ শুণোতি কুলাচগারং যথাশান্ত্রঞ্চ যো বদেং।.. 

তাকুভে। গচ্ছতঃ সাক্ষাদ্ যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ৫০ ॥ 
. কুলাচারের যথাশান্ত্র শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই সাক্ষাং যোগিনীবীরসঙ্গ 
লাভ করে । &০ ্ 

অশ্রদ্ধধান৷ যে চাত্র কুলধর্ে১ কুলেশ্বরি ৷ 
নরকান্নো নিবর্ভত্তে যাবদাভূত২ সংগ্লবম্ ॥ ৫১ ॥ 

নরকান্নে। নিবর্তন্তে--নরকাং ন নিবর্তন্তে_ নরক থেকে প্রত্যারৃত হয় না ॥ 

“ন? স্থলে “নো” লিপিকরপ্রমাদ বলে মনে হয় । | 

কুলেশ্বরী, যাঁরা কুলধমে অশ্রদ্ধাপরায়ণ তারা সর্বভূতের প্রলয়কাল পর্যস্ত 

নরক থেকে প্রত্যাকৃত হতে পারে না অর্থা আপ্রলয় নরক বাস করে । ৫১ 

উচ়। ধৃতা তথা ক্রীতা মূল্যেন চ সমাহৃতা৩। 
সকৃৎ কামরতা* বাপি পঞ্চধা গুরুযোষিতঃ। 

অলঙ্ঘয।৫ পূজনীয়াঃ স্যুগ্ু রুবদ্গুরুযোষিতঃ ॥ ৫২ ॥ 

গুরুপত্রী পঞ্চবিধ, যথা-_গুরু কর্তৃক বিবাহিতা, ধৃতা, মুল দ্বার! ক্রীতা+ 

সমাহৃতা এবং গুরুর সহিত একবার কামরতা । গুরুর মতো গুরুপতীরাও, 

অলঙ্ঘনীয়! এবং পৃজনীয়া ৷ ৫২ | 

গুরুশক্তিং বীরভাধাং* কুমারীং ব্রতধারিণীম্। 
বাঙ্গাঙ্গীং বিকৃতাঙ্সীঞ্চ কুৰজামপি ন+ কাময়েং ॥ ৫৩ ॥ 

গুরুর শক্তি, বীরাচারী সাধকের ভারা, কুমারী, ব্রতধারিণী, বিকলাঞ্গী, 

বিকৃতাঙ্গী-__-এর! সাধকের কাম] নয় ॥ ৫৩ 

স্ৃতাঞ্চ ভগগিনীং পোত্রীং স্ুষাং বাপি প্রিয়ামপি। 
ন কাময়েদ” গুরোরপ্রে ষ্ধযাননান্যোন্ুসংগ্রহম্* ॥ ৫9 

সভা, ভগিনী, পৌত্রী, পুত্রবধূ, এমনকি প্রিয়া ও সাধকের কাম্য নয় 1 
গুরুর সামনে পরস্পর মিলন ( সাধকের ও শক্তির ) উচিত নয় । ৫৪ রর 

১ তা ব গ,_খ, কুলশান্ে ১ এ, এবং র গ, কৃলধর্মং | 

২ তা বি গ,_ঙ$? এবং র গ৮»ধৃত পাঠ; তা বি গ, যাবদাহুত । 

৩ তা বিগ,_গ, ঘ, সমাহিতা ; এঁ,_-ঙ, এবং রগ, উদ্ধৃতা চ এহারীতা হি চ" 

সমাহৃতা। 
৪. তাঁবি গ,_খ, গ, ঘ, কালগতা। ৫ এ,_খ, উল্লঙ্খা। | 

৬ ত। বি গ,_উ, মহাশক্তিং। ৭. এ,-ক, কুৰংজিকীমপি। . 

৮ তাবিগ,_গ,ঘ, নকারয়ে। . ৯ এ-ও এবং র্ গ,গুহলং । 
১৮ 



বখ৪. কুলাণবতন্ত্রম্ 

কৃষ্াংশুকাং কৃষ্ণবর্ণাং কুমারীঞ্চ» কৃশোদরীম্ । 

মনোহরাং যৌবনস্থামর্চয়েদ্দেবতাধিয়া ॥ ৫৫ ॥ 
কৃষ্াংশুকপরিহিতা, কৃষ্ণবর্ণা, কৃশোদরী, মনোহর, যৌবনস্থা কুমারীকে 

দেবতা বুদ্ধিতে পুজা করতে হবে । ৫৫ 

একদাপি ন লভ্যেত২ ৰলেন কুলযোগিনীত । 

চক্রমধ্যে স্বয়ং ক্ষুৰ্ধাং কাময়ে কুলসুন্দরি* ॥ ৫৬ ॥ 

ওগো কুলসুন্দরী, জোর করে একবারও কুলযোগিনীকে গ্রহণ করতে নেই । 

চিক্রমধ্যে স্বয়ং ক্ষুধা হলে সাধক তাকে কামনা করবে । ৫৬ 

আমমাংসং সুরাকুস্তং মত্তেভং সিদ্ধিলিঙ্গিনম্ । 

সহকারমশোকঞ্চ ক্রীড়ালোলাঃ কুমারিকাঃ ॥ ৫৭ ॥ 

একবৃক্ষং শ্মশানঞ্চ সমৃহং যোষিতামপি ৷ 

নারীঞ্চ রক্তবসনাং দৃষ্বী' বন্দেত ভক্তিতঃ ॥ ৫৮ ॥ 

আমমাংস, সুরাকুস্ত, সিদ্ধিসৃচকচিহধারী মত্তহন্তী, আত্মবৃক্ষ, অশোককবৃক্ষ, 

ক্রীড়াচঞ্চল কুমারীগণঃ একবৃক্ষ, শ্মশান, যুবতীসজ্ব, রক্তবসনা নারী- এদের 

দেখলে ভক্তিভরে বন্দনা করতে হবে । ৫৭-৫৮ 
গুরুশক্তিসুতজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠান্ কুলদেশিকান্ । 
কুল€দর্শনশান্ত্রাণি কুলদ্রব্যাণি কৌলিকান্ ॥ ৫৯ ॥ 
প্রেরকান্ সৃচকাংশ্চাপি বাচকান্ দর্শকাংস্তথা । 

শিক্ষকান্ ৰবোধকান্* যোগী যোগিনীসিদ্ধিরপকান্* ॥ ৬০ ॥ 
কন্যাং কুমারিকাং নগ্নাহুন্মত্তাং বাপি যোষিতাম্” । 

ন নিন্দেন্ন জুগুণ্সেত* ন হসেন্নাবমানয়েং ॥ ৬১ ॥ 

গুরু এবং তার শক্তি, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; কুলদেশিক, কুলদর্শন ও 

কুলশান্ত্, কুলদ্রব্য, কৌলিক, কুলমার্গে প্রেরক, কুলমার্গসচক, কুলমার্গকথক, 
কুলমার্গপ্রদর্শক, কুলমার্গশিক্ষক, কুলমার্গবোধক, যোগীনীসিদ্ধিরপক যোগিনী, 

তা বি গ”-খ, কৃশাং গৌরাং কৃষ্ধবপ্পাং দয়াঢ্যাক। 
&,-৬, এবং র গ*ধুত পাঠ) তা! 'বি গ, ন সেবেত। 

তা বিগ,_উ, এবং র গ,বত পাঠ) তা! বি গ, কুলযোগিনীম্ । 

ত1 বি গ,--ঙ, এবং রগ, কাময়েনস কদাচন। 

এ, ফল। ৬ তাবিগ,-খ,বাধকান্। 

তা বিগ, ক, সিদ্ধন্ূপিণে ; এ,-উ, এবং রগ, সিদ্ধিপৃরুষান্। 
রগ, কন্া। কৃমারিকা নগ্র1 উন্মস্তা বাপি যোষিতঃ ৷ 

৯ এ, এবং তা বি গ, ও, ন নিল্দেন্ন চ সংস্ষৃভ্যেৎ। 

চি টি 6 // &$ 

গু এ 
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কুমারী কন্ঠা» নগ্র। বা! উন্মতা৷ নারী--যোগী এদের নিন্দা! করবে না ; এদের ঘৃণা 
উপহাস এবং অপমান করবে না । ৫&৯-৬১ 

নাপ্রিয়ং নান্বতং য়া কফ্যাপি১ কুলযোগিন। 

কুরূপা২ চেতি কৃষ্েতি ন বদেং কুলযোধিতম্ ॥ ৬২ ॥ 
কোনে কুলযোগী সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বা মিথ্যা কথা বলতে নেই । কুল- 

য়োধিংকে কুরূপা কালে বলতে নেই । ৬২ 

পরীক্ষয়েন্ন ভক্তানাং বীরাণাঞ্চ কৃতাকৃতম্* । 
ন পশ্যেদ্বনিতাং* নগ্নামুন্মত্তাং প্রকটস্তনীম্* ॥ ৬৩ ॥ 

ভক্তদের এবং বীরাচারীদের কৃতাকৃত বিচার করবে না। নগ্রা উন্মাতা 

'প্রকটন্তনী বনিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে ন1। ৬৩ 

দিবসে ন রমেন্নারীং৬ তদ্যোনিং নৈব বীক্ষয়েং। 

যা! কাচিদঙ্গন। লোকে সা মাতৃকুলসম্ভব1 ॥ ৬৪ ॥ 

দিনের বেল! নারীর সহিত সঙ্গত হবে না, তার যোনি নিরীক্ষণ করবে না। 

সংসারে যে কোনো নারী হোক না কেন সে মাতৃকুলসম্ভব1 । ৬৪ 

কুপ্যন্তি কুলযোণিন্যে। বনিতানাং ব্যতিক্রমাং। 

স্ত্রিয়ং শতাপরাধাঞ্চেৎ” পুষ্পেণাপি ন তাড়য়েং। 
দোষান্ন গণয়েত স্ত্রীণাৎ গুণানেব* প্রকাশয়েং ॥ ৬৫ ॥ 

নারীদের অমর্যাদ1 করিলে কুলযোগিনীরা কুপিত হন। শত অপরাধ 
করলেও নারীকে ফুলের দ্বারাও আঘাত করতে নেই । নারীদের দোষ ধরতে 
«নেই । তাদের গুণই প্রকাশ করতে হয় । ৬৫ 

তিষ্ঠভি কুলযোগিব্যঃ কুলবৃক্ষেতু সর্বদা । 
তৎপত্রেয়ু ন ভোক্তব্যম্য়েতূ১* বিশেষতঃ ॥ ৬৬ ॥ 

কুলবৃক্ষেযু-__কুলবৃক্ষে । সহকার, কণিকার, কেশর (নাগক্ষেশর বা বকুল), 
তিলক (তিলগাছ যা দণ্ডকলসগাছ ), কদন্ব, সিন্দ্বার ( নিসিল্সা-গাছ ), 

তা বিগ” _উ, এবং রগ, কশয়ামসমন্তি | 

এ, কুলপা। ৩ তাবিগ,_খ, গ, কৃতাকৃতে। 

&,_ ক, খ, গ, পশ্টেৎ পতিভাং। ৫ এক, নগ্নামুন্বত্ামপি যো'গিনীং । 
তা বি গ”_ঙ এবং র গ,ন দিবা সেবয়েন্নারীং। রি 

তা বি গ,-_খ, সা মাত1। 

&,_গ, জ্বিয়ং শতাপরাধেন , এ-ও এবং রগ, শতাপরাধৈর্বনিতাং। 
'তাঁবি গ” ও এবং রগ গুণানিব। 

১০ তা! বি গ/-৩, এবং রগ, ভোক্তব্যমর্কপত্রে। 

৬ গড - 5 & ০১4০ & 



২৭৬ কুলার্ঁবতন্ত্রমূ - 

কঙ্কোল (অশোকবৃক্ষ ?), চম্পক, শ্লেক্সাতক (লোনা ও- আতা 'গাছমভাভিরে 

চালতাগাছ ) কুরবক, নিম্ব, চলদল ( অশ্বশবৃক্ষ ), যজ্ঞাক্ত ।( যজ্জডুমুর বা খর্দিরএ 

রুক্ষ ), জটিল ( পিপুল গাছ ) এবং বিন্ব-_-এদের বলা হয়, কৃলবৃক্ষ ।-_ দ্রঃ পুর- 

শ্চর্যার্ণব, ৫ম তরঙ্গ, পৃঃ ৪০৯ শ্লেম্সাতক, করঞ্জা, নিম্ব, অশ্ব, কদন্ব, বিল্ব, বট, 
ডুমুর এইগুলিকে আলোচ্যমান ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে “কুলবৃক্ষণ বলা হয়েছে 3. 

কুলযোগিনীরা সর্বদ1 কুলবৃক্ষে অবস্থান করেন। কুলরৃক্ষের পত্রে ভোজন, 

করতে নেই। তাতে বিশেষকরে পুজ। করতে হয় । ৬৬ 

ন স্বপেং কুলাবৃক্ষাধেো ন চোপদ্রবমাচরেত । 

দৃষ্বা ভক্ত্য1১ নমন্ধুর্যাচ্ছেদয়েন্ন ন কদাচন ॥ ৬৭ ॥ 
কুলবৃক্ষের নীচে ঘুমোবে না, কোনো উপদ্রব করবে না। কুলবৃক্ষ দেখলে, 

ভক্তিসহকারে প্রণাম করবে, কখনও তা৷ ছেদন করবে না। ৬৭ 

শ্লেক্সমাতকং করঞ্জাখ্যং নিম্ৰাশ্বখকদম্ৰকাঁঃ | 

বিল্ববটোডুম্বরাশ্চ কুলবৃক্ষা ইমে স্মৃতাঠ২ ॥ ৬৮ ॥. ি 

শ্লেক্সমাতক, করঞ্জা, নিম, অশ্বন্থ, কদম, বেল, বট এবং ভূম্বর এইগুলিকে বলা 
হয় কুলবৃক্ষ ৷ ৬৮ 

প্রায়শ্চিত্তং ভূগোঃ পাতং সন্ন্যাসং ব্রতধারণম্ও। 

. তীর্থযাত্রীভিগমনং €কৌলঃ পঞ্চ. বিবজেয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ 

প্রায়শ্চিত্ত, ভূগুপাত, সন্নাস, ব্রতধারণ এবং তীর্থগমন এই .পীঁচটি রোল” 

সাধক বর্জন করবে। ৬৯ হরর 
বীরহত্য। বৃথাপানং বীরপীনিষেবণয রি ররর 

বীরদ্রব্যাপহরণং ততসংযোগাচ্চ গঞ্চমং। 

, মহাপাতকমিত্যুক্তং কৌলিকানং ফন ॥ ৭০ ॥ 
: বীরহত্যা, - বৃথা. মদ্যপান, বীরপত্বীগমন, -বারদ্রব/ঁপহরণ এব্ং-পুঞ্ম় তার 

অর্থাৎ. বীরহত্যাদির সংযোগ  কুলমার্গান্বসরণে. এইগুলিকে. কৌলিরিদেক্ 
মহাপাতক বলা হয় । ৭০ টিবি 2858 

_ শৈবে তত্বপরিজ্ঞানং গারুড়ে বিশ্বভক্ষণম্। া রাড 
জ্যোতিষে গ্রহণং সারং কৌলেংনৃগ্রহনিগ্রহো!৫ ॥ ৭১. . 

এ, শ্রত্বা। ২ এ-ধৃত পাঠ; তা বিগ, তিস্ভিড়ী নঘমী ম্মতা ॥ 

তা বিগ, _ক, সন্ধ্যাসন্ধারিণং স্থতং । .এ,_খ, গ, ঘ, সন্ধ্যাসংব্রতধারিণং। 

তা বি গ,-ধুত পাঠঃ তা! বি গ, তৎমংযোগশ্চ পঞ্চম ; র গ, তৎসংযোগাচ্চ পঞ্চম $ 

তা বি গ, উ* এবং রগ, সৌঝে চ জ্যোতিষং সারং কৌঁলিকগ্রহ্নিগ্রহৌ । ছি 66 ডে 
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শৈব গ্রান্ত্রানুসরণের সার তত্বপরিজ্ঞান, গারুড়শাস্ত্রান্সরণের সার বিষ- 
'্ভক্ষণশক্ভি (যে শক্তি বলে বিষভক্ষণেও কোনো ক্ষতি হয় না), জ্যোতিষ 

শান্্রানুসরণের সার গ্রহণাদি নির্ণয়শক্তি এবং কৌল শাস্ত্রানসরণের সার অনু- 
গ্রাহ-নিগ্রহশক্তি ৷ ৭১ | 

দেবতাগুরুশান্ত্রাণাং১ সিদ্ধাচারবিড়ম্বকাঃ ৷ 

বিদ্যাচৌরে গুরুদ্রোহী ৰ.ন্দরাক্ষসতাং ত্রজেং ॥ ৭২ ॥ 

যারা দেবতা গুক্ শাস্ত্র ও সিদ্ধাচার নিয়ে উপহাস করে তারা ব্রন্গরাক্ষসত্ব 

প্ররণপ্ত হয়। ৭২ 
গুরুবাক্যং হতং কৃত্বা! বীরান্ নির্ভৎস্য চ প্রিয়ে । 

গুরুং হু*কৃত্য হুকৃত্য বীরং নিজিত্য বাদতঃ । 

বিকল্প্য কুলশাস্ত্রাণি ভবস্তি ৰন্রাক্ষসাঃ ॥ ৭৩ ॥ 

প্রিয়ে, যারা গুরুবাক্য তুচ্ছ করে, বীরাচারী সাধককে ভ“সন। করে, 

গুরুর কথায় হু; হু করে ( অর্থাৎ তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না), বাদানু- 
বাদে বীরাচারী সাধককে পরাজিত করে, কুলশান্ত্রে সংশয় প্রকাশ করে, তারা 
ব্রন্মরাক্ষস হয়। ৭৩ 

একাক্ষরপ্রদাতারং যো গুরুঞ্চাবমানয়ে । 

শ্বানং যোনিশতং২ গত্বা চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াং ॥ ৭9 ॥ 

একাক্ষরপ্রদাতারং--একাক্ষর প্রদাতাকে । একাক্ষর অর্থাং ব্রঙ্গপ্রাত- 

পাদক মন্ত্র। তত্বদৃষ্টিতে সব দেবতার মন্ত্রই ব্রন্মপ্রতিপাদক। কেননা, 
দেবত। মাত্রই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম । 

রা ষে একাক্ষরপ্রদাঁতা গুরুর অপমান করে সে শতজন্ম কুকুর হয় এবং তার- 

পর চণ্ডালতব প্রাপ্ত হয় । ৭৪ 
| মাতরংপিতরং ভার্যাং ভ্রাতরং ৰান্ধবং সৃতম । 

কুলনিন্দাকরং দেবি হ্ন্যাদেবাবিচারয়ন্ত ॥ ৭৫ ॥ 

দেবী, মাতা পিতা ভার্ষা ভ্রাতা বন্ধু পুত্র যে-কেউ কুলনিন্দা করে তাকে 
নিধিচারে হত্যা করতে হবে । ৭৫ 

গু্ধর্থংৎ দেবতার্থং বা কৌ'লকার্থং কুলেশ্বরি । 
কুলাগমার্থ*“মথবা কুলধর্মার্থমেব বা ॥ ৭৬ ॥ 

১. ৬, দেবতাকুলশাস্ত্রাণি ; তা বিগ, _ক, দেবতাগুরুশাস্ত্রাণি। 
২ তা বি গ,_ঙ, এবং র গ, প্রাণীযোনিশতং । 

৩ তা বি গ”-খ, ঙ এবং রগ, হুন্যাত্তমবিচারতঃ | 

৪ তা! বি গ”-৩, এবং রগ, কৃলার্ঘং। ৫ তা বিগ,_ক,গ, ঘ, কৃলমার্গার্থ। 



২৭৮ কুলার্ণবতত্ত্রম্ 

দেব১নিন্দাকরং হত্বা বাধিতঃ স্বয়মেব বা। ৫ 

যস্ত্যজেদ্দুস্তযজপ্রাপান্ স পরে লীয়তে শিবে ॥ ৭৭ ॥ 

কুলেশ্বরী, গুরুর জন্য, দেবতার জন্য, কৌলিকের জন্য, কুলাগমের জন্ম, 
কুলধর্মের জন্য, কিংবা দেবনিন্দাকারীকে হত্যা করে, অথবা কুলসাধনায় স্ব্নং 
ব্যাহত হয়ে যে দৃস্ত্যাজ্য প্রাণ ত্যাগ করে সে পরশিবে লয় প্রাপ্ত হয় । ৭৬-৭৭ 

একস্মিল্লিধনং যত্র প্রাপিতেং দ্বষটচারিণি । 

ৰহুনাং ভবতি ক্ষেমং প্ুপ্যং তষ্য বধে ভবেং | ৭৮ ॥। 

যেখানে এক দ্বরাঁচার নিধন প্রাপ্ত হলে বহুর কল্যাণ হয় সেখানে তার বধে: 
পুণ্য হয় । ৭৮ 

শ্রীচক্রকৃততবৃত্তাত্তং শুভং বা যদি বাইশুভম্ ৷ 

কদাচিন্নৈব বক্তব্য৪মিত্যাজ্ঞা পরমেশ্থরী | ৭৯।। 
পরমেশ্বরী, চক্রের বৃস্তান্ত শুভই হোক আর অশুভই হোক তা কখনো? 

প্রকাশ করবে না-_এই আমার আদেশ । ৭৯ 

কুলধর্মপ্রসঙ্গশ্চ পশুনাং পুরতঃ প্রিয়ে । 
কদাচিন্নৈব কুর্বাত শুদ্রাগ্রে বেদপাঠবং ॥ ৮০ ॥ 

প্রিয়ে, শৃদ্রের সামনে যেমন বেদপাঠ করতে নেই তেমনি পশুর সামনে 
কখনে। কুলধর্মপ্রসঙ্গ করতে নেই । ৮০ 

পীঠক্ষেতাগমায্মীয়ং তদ্দিদ্যাচারকৌলিকান্ । 
কুলদ্রব্যাদদিকং দেবি ন বদেৎ পশুসন্নিধো ॥ ৮১ ॥ 

পীঠ-_“পীঠ অর্থ আসন। যেস্থানে দেবীর আসন রয়েছে তাই পীঠ।৮ 

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সতীদেহ টুকরো ট্রকরো৷ হয়ে যে-সব স্থানে 

পড়েছিল সেইসব স্থান সাধারণতঃ শাক্তপীঠ বলে গণ্য হয়। তবে যে-স্থাকে 

এমনি কোনো টুকরো পড়েনি তাকেও শাক্তপীঠ বলা হয়। “দেবীভাগবতে 
একশ আটটি পীঠের বিবরণ দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে 

দেবীর কোনো অঙ্গের যোগ বণিত হয় নি।” প্রাচীনতন্ত্র গ্রস্থে কিন্ত চারটি 

মাত্ত পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায় । যথা-_-“জালন্ধর, উড্ডীয়ান বা ওডিয়ান, 

পুর্ণ গিরি বা পূর্ণশৈল এবং কামরূপ ।” শাক্তমতে পীঠের সংস্থান শুধু 

ভৌগলিক নয়, সাধকদেহেও তা নিদিষ্ট হয় । পীঠন্যাসাদি ক্রিয়ায় তা লক্ষ্য, 

১ এ,_খ, ধত-পাঠ ; তা! বি গ, দেবি । 
» এ,-_-গ, ঘ, নিহতে যত্র প্রাপিতে ; এ-উ* এবং র গ. একম্মিন নিধনে যত্র প্রাপিতে || 
৩ তা বি গ,_৩, এবং র গ, দেবি প্রীচক্র। ৪ এ, উ. কর্তব্য। 



একাদশ উল্লামঃ ২৭৯ 

করা ষায়।* সাধনার ক্ষেত্রে পীঠাদির গুড় তাৎপর্য আছে । সাধনমর্সজ্ঞ 
ব্যতীত অন্যের তা বিদিত নয় ।--পীঠ সম্বন্ধে দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি- 
সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১৫২-১৫৫ ্ 

ক্ষেত্র-_স্থান, সিদ্ধস্থান। এখানে কৌলসাধনার স্থান ব1 সিদ্বস্থান । 
আগম-বিশ্বসারতন্ত্রে বলা হয়েছে__সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি 

অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্কর্সাধন এবং চতুবিধ ধ্যানযোগ এই 
সাতটি লক্ষণযুক্ত শান্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগম বলেন ।”-_ অন্য আলোচনা 
দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭ 

আম্মায়__“আল্মায় শব্দের অর্থ শ্রুতি স্ত্রী বেদ। আম্মায় শব্দের মুখ্য অর্থ 
বেদ। রামেশ্বর বলেন, আয্মায়শবের মুখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি উন্ত্র বেদের 
সার বলে আম্মায় শবের অর্থ তন্ত্রও বটে ।”- দ্রঃ এ, পৃঃ ১০১১ সমগ্র তন্ত্র- 

শান্রকে আবার সাধারণতঃ পীচটি আয্মায়ে ভাগ করা হয়। যথা- পূর্ব, 

দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং উরধ্ব । 

ওগো দেবী, পীঠ, ক্ষেত্র, আগম, আম্মায়, কুলবিদ্যা, কুলাচার, কৌলিক 

এবং কুলদ্রব্যা্দি সন্বন্ধে কোনো কথা পশু-সন্নিধানে বলতে নেই । ৮১ 
যথা রক্ষতি চৌরেভ্যো ধনধান্যাদিকং প্রিয়ে১ । 
কুলধর্মং তথ] দেবি পশুভ্যঃ পরিরক্ষয়েং ॥ ৮২ ॥ 

প্রিয়ে, লোকে যেমন চোরের হাত থেকে ধনধান্যাদি রক্ষা করে তেমনি 

পশুর হাত থেকে কুলধন্ রক্ষা করতে হবে । ৮২ 

অস্তঃ কৌলো! ৰহিঃ শৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ৩ । 
কৌলংঃ সুগোপয়েদ্দেবি নারিকেলফলাম্ৰকবং ॥ ৮৩ ॥ 

দেবী, অন্তরে কৌল, বাইরে শৈব, জনসমাগমে বৈষ্ণব এইভাবে চলে 
নারিকেলের জল যেমন গোপন থাকে তেমনি কৌলধর্মকে গোপন রাখতে 
হবে । ৮৩ 

কুলধর্মমিদং দেবিৎ সর্বাবস্থাসু সর্বদা । 
গোপয়েচ্চ প্রধতেন জননীজারবৎ প্রিয়েও ॥ ৮৪ ॥ 

ওগো দেবী, ওগো প্রিয়ে, সর্বদ! সর্বাবস্থায় জননীজারবং এই কুলধর্ম গোপন 
বাখতে হবে । ৮৪ 

১ ত। বি গ*_ঙ, এবং বন গ, ধনধান্যমজাদিকং। 

২ এ, পরিবারয়েৎ। ৩ এ, অন্তঃকোঁলা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ। 
৪ এ, কৃলং। ৫ এ,ধুত পাঠ; তা বি গ, কুলধর্ম।দিকং সবং | 
৬ ত1বিগ,_ঙ, এবং র গ.ধৃত পাঠ ; তা] বি গ, জননীজারগর্ভবৎ | 



২৮০ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

বেদশাস্ত্পুরাপানি সামান্য ১গপিকা ইব। £ 
ইয়স্ত শাস্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কৃলবধূরিব ॥ ৮৫ ॥ 

বেদশান্ত্র পুরাণসমূহ সাধারণ গণিকার মতো । আর এই শাম্তবী বিদ্যা 

অর্থাৎ কুলশাস্ত্র কুলবধূর মতো! অন্তরালবতণ । ৮৫ 

সুগুপ্ত২কৌলিকাচারমনুগৃত্ুত্তি দেবতাঃ। 
বাঞ্চাসিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তিও নাশয়স্তি প্রকাশকান্ ॥ ৮৬॥ 

সুগ্ুপ্তরকৌলিকাচার সাধককে দেবতারা অনুগ্রহ করেন, তাকে তার বাঞ্ছিত 
সিদ্ধি প্রদান করেন । আর যারা কৌলিকাচার প্রকাশ করে তাদের বিনাশ 
করেন । ৮৬ 

কুলেশি কুলশান্ত্রজ্ঞাঃ কুলপূজাপরায়পাঃ । 

যে ত্বাং রহসি সেবস্তে তে তিশ্ঠন্তি তবাস্তিকে ॥ ৮৭ ॥ 

ওগো কুলেশী, যে-সব কুলশান্ত্রজ্ঞ কুলপুজাপরায়ণ সাধক নিভৃতে তোমার 

সেবা করে তারা তোমার সমীপে অবস্থান করে । ৮৭ 

গুরুং প্রকাশয়েদ্বীমান্ মন্ত্রং যত্বেন গোপয়েং৪ । 

অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাং নশ্যতঃ সম্পদামুষীধ ॥ ৮৮ ॥ 

অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাং__অপ্রকাশ এবং প্রকাশ উভয়ের দ্বারা অর্থাং যা 

অপ্রকান্ তার প্রকাশের দ্বারা এবং য৷ প্রকাশ্য তার অপ্রকাশের দ্বারা । যেমন 
মন্ত্রের প্রকাশ ও গুরুর অপ্রকাশের ছারা । | 

ধীমান্ গুরুর কথ প্রকাশ করবে কিন্তু মন্ত্র সযত্কে গোপন রাখবে । অপ্রকাশ 

'ও প্রকাশ উভয়ের দ্বারা সম্পদ এবং আমু নাশ হয় । ৮৮ 

সর্বাচারপরিভ্রষ্টঃ কুলাচারং সমাশ্রয়েং । 

কুলাচাঁরপরিভ্রষ্টো রৌরবং নরকং ব্রজেং ॥ ৮৯ ॥ 

অন্যসব আচারজ্রষ্ট ব্যক্তি কুলাচারের আশ্রয় নিতে পারে কিন্ত কুলাচারভ্রষ্ট 

ব্যক্তি রৌরব নরকে যায় । ৮৯ 

১ তাবি গ, খ, ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠ; তা বি'গ, স্প্টানি। 

২ তাবিগ, _গ, ঘঃ সৃগুপ্তং। 
৩ এ,__খ, গ, ঘ, বাকাসিদ্ধিং প্রযচ্ছস্তি £ &ঁ,_উ, এবং র গ, বাঞ্চাসিদ্ধিমবাপ্পোতি | 
৪ তা বিগ,_উ, এবং রগ, নৈব প্রকাশয়েৎ। 

৫ তাবিগ,_খ, ঙ এবং র গমক্ষীয়ন্তে সম্পদায়ুবঃ। 

৬ তা বিগ, _খ, কৌলাচারঃ প্রবর্ততে ; &,--ঙ এবং র গ, গরপ্তাচারং পরিব্রজেৎ। 
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»শান্ত্রেু নিষ্কতির্দষ্টা মহাঁপাতকিনামপি | 
কুলভষ্টস্য১ দেবেশি ন দৃষ্টা নিষ্কতিঃ কচিং 1 ৯০।। 

দেবেশী, শাস্ত্রে মহাপাতকীরও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা দেখা যায় কিন্ত কুলভ্রষ্টের 

নিষ্কতির কথা! কোথাও দেখা যায় না। ৯০ 

কুলধনং সমাশ্রিত্য আচারং যো ন পালয়েং। 

যথেচ্ছচারিণস্তস্যং মহাঁপাতকিনঃ প্রিয়ে ৷ ৯১।। 

আপদে। ছুরিতংরোগ! দারিদ্রং কলহে ভয়ম্ ৷ 

যোগিনীনাং প্রকোপশ্চ স্বলিতানিও পদে পদে | ৯২।। 

প্রিয়ে, কুলধর্ম অবলম্বন করে যে আচার পালন করে না সেই যথেচ্ছাচারী 

মহাপাতকীর আপদ্, অনিষ্ট, রোগ, দারিদ্র্য, কলহ, ভয়, যোগিনীদের প্রকোপ 

এসব লাভ হয় এবং তার পদে পদে স্মলন হয় । ৯১-৯২ 

ভ্রংশমান2৪ প্রণষ্টশ্চ তেজোহীনোইতিদৃর্মতি2৫ | 

নিন্দিতঃ সর্ববিদ্ধিষ্টোঙ বিহবলঃ৭ সঙ্ষবজিতঃ ৷ 

দেশাদেশান্তরং যাতি কার্য হানিশ্চ সর্বদা” ॥ ৯৩।। 

অধঃপতিত, প্রনষ্ট, তেজোহীন, অতিদ্ুষ্নতি, নিন্দিত, সর্ববিদ্ধিষ্ট» বিহবল, 

সঙ্গবর্জিত সেই ব্যক্তি দেশ থেকে দেশাস্তরে যায় এবং সর্বদ1 তাঁর কার্ধহানি 
হয় । ৯৩ | | 

তত্রাপি৯ কুলমার্গস্থাঃ শাকিন্যঃ কুলপালিকাঃ। 

ভক্ষয়স্তি পুরা তাসাং১* বরো দত্তো ময়ৈব তু ।। ৯৪ ॥| 

সেখানেও কুলমার্গস্থা কুলপালিক1 শাঁকিনীগণ তাকে ভক্ষণ করে । আমি 

তাদের ( শাকিনীদের ) পূর্বকালে এ বর দিয়েছিলাম । ৯৪ 

তস্মাদাচারবান্১১ দেবি যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেং। 

নাশয়ন্তি চতুর্বেদাঁননাচারাঃ কুলেশ্বরি | ৯৫ ॥ 

দেবী, সেই কারণে যে আচারবান্ সে যোগিনীদের প্রিয় হয়। কুলেশ্বরী, 

যারা অনাচারী তার। চতুর্বেদ নষ্ট করে । ৯৫ 

১৯ তা বি গ,__ঙ এবং র গ, কৃলনফহ্য | ২ তাবিগ”-ঙ এবং রগনন্তে স্যু। 

৩ ভাবি গ,_-খ, প্রকাশঞ্চ খলিতঞ্চ। ৪ এক, শংসমানঃ ; ৮ খ, পুংসমান2। 

& এ,-ঙ এবং রগ, তেজোহীনোহতিহ্ঃখিতঃ। ৬ তা বিগ,_খ, সর্বভূতেবু । 

৭ & ক, বিপ্ুলঃ। ৮ এ, এবং রগ, রাজাহানিশ্চ জায়তে। 

৯ এ, অন্রাপি ৷ ১০ তা! বি গ»_-খ, পুক্োডাসং 

১১ ৬৩ এবং রগ, তশম্মাদাচাররতো | 



২৮২ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

পাদৃকামাত্রসারজ্ঞঃ সদাঁচারী ষযতত্রতঃ১ । ৫ 

সদাচারেশ দেবেশি২ যোগিনীবীরমেলনম্ । 
সম্প্রাপ্রৃবস্তি তির্যক্তং কৌলিকাস্তদ্বিপর্যয়াৎ ॥ ৯৬॥ 

দেবেশী, পাছকামাত্রের সারজ্ঞ সদাচারী ব্রতধারী কৌলিকের। সদাচারের 
জন্য যোগিনীবীরসঙ্গ লাভ করে আর তার ব্যতিক্রম হলে তির্যকৃত্ব অর্থাৎ 

পশুপক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয় । ৯৬ 

আজ্ঞাসিদ্ধিকরং৩ কৌলমনাচারাদ্বিনশ্যতি । 

আচারপালনাং সত্যমাজ্বাঃসিদ্ধিভবিষ্যতি || ৯৭ | 

আজ্ঞাসিদ্ধিকর কৌলধর্ম আচার পালন ন! করলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় 

আচার পালন করলে সত্যই আজ্ঞাসিদ্িকার হয । ৯৭ 

নাভিষেকো« ন মন্ত্রো বা ন শান্ত্রপঠনাদিকম্* । 
কারণং কুলধর্মস্য" সদাচারঃ৮ কুলেশ্বরি 1॥ ৯৮ || 

, কুলেশ্বরী, কুলধর্মের কারণ সদাচার, অভিষেক নয়, মন্ত্র নয়, শাস্ত্রপাঠাদিও 

নয় । ৯৮ | ৃ 

ৰালা* শ্রীপাদ্বকাতত্ত্রয়াচারাদিবাসনা2১* ৷ 

যো বেত্তি সময়ী স স্যাৎ কৌলিকশ্চাপি শাস্ভৰি | ৯৯ ॥ 
ৰালা ব্রল্পময়ী পরাশক্তির বূপভেদ। পুরশ্চর্যার্ণবের নবম তরঙ্গে 

বালামন্ত্র এবং বালাধ্যান উদ্ধত হয়েছে । মেরুতন্ত্রধৃত ধ্যানটি এই-_ 

অভয়ং পুস্তকং ৰালাং বরং চ দধতীং করৈঃ। 
অরুণামরুণাৰজস্থাং রক্তবস্ত্রাং দ্বিজেশকাম্ || 

_-দেবীর হস্তে অভয়মুদ্র!, প্রস্তক, বাল! (নারিকেল/হরিদ্রা/বলয় ) এবং 
বরমুদ্রা। তিনি অরুণবর্ণা, অরুণপদ্মস্থিতা, রক্তবসনা এবং তার মস্তকে 
চন্দ্র। এইরূপে তার ধ্যান করতে হবে । 

বালা বলতে বালামন্ত্রও বুঝায় । 

১ তা বিগ,_ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠঃ তা বি গ, সদাচারেষু যস্ত্রিতঃ; 

এ&ঁ,_-খ, সদদাচারযতিব্রতঃ | 

২ তা বিগ,_ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠঃ তা বিগ, দেবত্বং। 

* তা বি গ»_খ,ধত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, আজ্ঞাসিদ্ধমিদং ; তা বি গ,-গ, ঘ, 

আজ্ঞাসিদ্ধিমিদং | 

৪ রগ,সত্যমতঃ। « তাবিগ,_খ,নাপিলোকো। ৬ রগ, পঠনাদপি। 

শ তা বিগ, ক, গ, ঘ, মার্গস্য | ৮ ত1বিগ,-ঙ এবং রগ, সদাচারাৎ। 

৯ এ, পর1। ১০ এ, বাসনাং। 
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তত্বত্রয়--শ্ৈব দর্শনানুসারে তত্বৃত্রয় বলতে বোঝায় আত্মতত্ব, বিদ্যাতত্ব 

এবং শক্তিতত্ব ; মতান্তরে নরতত্ব, শক্তিতত্ব এবং শিবতত্ব ।__দ্রঃ শান্ত্রমূলক 

ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৮৬ 

বাসনা- উদ্দেশ্য, ভাবনা । যন্ত্রাদির শান্ত্রসম্মত অর্থকেও বাসনা বলে । 

সময়ী--সময়াচারপরায়ণ । 

ওগে। শাস্তবী বালা, পাদুক! তত্বত্রয় আচারাদির বাসনা যে জানে সে-ই 

সমক্রী এবং কোৌলিক । ৯৯ 
তাবন্ন কৌলিকে। দেবি যাবন্ন সময়ীকৃতঃ। 
দেহপাঁতে বিমোক্ষঃ১ স্যাং সময়াচারপালনাৎ ॥॥ ১০০ ॥ 

দেবী, সাধক সময়াচারী না হওয়া পর্যস্ত কৌলিক হতে পারে না ।. 

সময়াচার পালন করলে দেহান্তে মোক্ষলাভ হয় । ১০০ 

ংস্কারেণ বিহীনত্াদ্ গুরুবাক্যস্য লজ্ঘনাৎ। 

আচারবর্জনাদ্দেবি২ কৌলিকঃ পতিতো ভবেং || ১০১ ॥। 

দেবী, দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কারবিহীন হলে, গুরুবাক্য লঙ্ঘন করলে এবং 

আচার বর্জন করলে কৌলিক পতিত হয় । ১০১ 
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং৩ মন্ত্রযন্ত্রাদিলোপনম্৪ । 
অনহপশুদুঃসঙ্গমন্ত্রসাক্বর্যসম্ভবম্ৎ || ১০২।। 
গুপ্ত*প্রকটসম্ভৃতং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং প্রিয়ে । 

এবমাদিযু দোষেয়ু পাপস্য গুরুলাঘবমৃ* || ১০৩ || 

দেশং কালং বয়ো বিত্তং৮ সম্যগহ জ্ঞাত্বা যথাবিধি । 

প্রায়শ্চিত্তং গুরু্দদ্যাং৯ সর্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥। ১০৪ | 

প্রিয়ে, নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য পুজায় মন্ত্রন্ত্রাদির ভ্রংশদোষ, অনহ পশুর 

সঙ্গদোষ, মন্ত্রস্করদোষ, গোপনীয়ের প্রকাশদোষ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত 

এরূপ দোষ বা পাপের বিচারে পাপের গুরুত্ব ও লঘৃত্ব, তার দেশ ও কাল এবং 

অপরাধীর বয়স ও বিত্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে গুরু সর্বপাপবিশুদ্ধির জন্য 

যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন | ১০২-১০৪ 

১ রগ, দেহপাতেইপি মোক্ষঃ। ২ তাবিগ,_-৩, এবং রগ, লজ্বনাদ্দেবি। 

৩ তাবিগ--ও, দ্রব্য । ৪ রগ, নিত্যনৈমিতিকদ্রব্যমন্ত্রতস্বাদিলোপনং। 

৫ তা বিগ, খ, অনর্থে পশুহ্বঃসঙ্গং মন্ত্রসংস্কারসম্ভবম্ ; &,_-গ, ঘ, অনর্হে পশুদবঃসঙ্গং 

অন্রসংস্কার্ধসম্তবং | ৬ এ,-খ, গং | 

৭ এ, পাপেভাঃ পতনং ভবেৎ। ৮. এ, কালঞ্চ যোগাত্বং। 

৯ তাবিগ,_ঘ, গুরোঃ কুর্যাৎ ; ৩ এবং র গ, গুরুঃ কুর্ধাৎ। 



০ কুলার্পবতন্ত্রম্ : 
শিষ্োহপি গুরুণাজ্ঞপ্তং১ প্রায়শ্চিতং সমাচরেত ॥. 

অথবা সবপাপানাং গুরুনামজপঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৫ | 

শিশ্তও গুরুর আদেশে প্রায়শ্চিত্ত করবে । অথব্য সর্বপাপমুক্তির জন্য 
'গুরুনাম জপের বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় । ১০৫ 

জাম্বুনদস্য২ কলুষং পরিশুদ্ধং যথাগ্নিন। । 

অনাচারস্য মালিন্যং৩ প্রায়শ্চিত্তাগ্নিনা দহেং ॥ ১০৬ ॥ 

যেমন অগ্নি দ্বারা সোনার মলিনতার পরিশোধন হয় তেমনি প্রায়শ্চিতরূপ 

অগ্নি দ্বারা অনাচারের মালিন্য দগ্ধ হয় । ১০৬ 

ৰছুনাত্র কিমুক্তেন রহস্যং শু পাতি । 

বর্ণাশ্রমাণাং সর্বেষামাচারঃ সদ্গতিপ্রদ্ ॥ ১০৭ ॥ 

পার্বতী, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে । তোমাকে রহস্য বলছি, 
শোন । অচার সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের সদ্গতি প্রদ । ১০৭ 

গুরুজ্সিবারমাচারং কথয়েচ্চ কুলেশ্বরি । 

.. ন গৃহ্রাতি হি শিশ্তশ্চেত্তদা পাপং গুরো নহি ॥ ১০৮ ॥ 

. কুলেশ্বরী, গুরু শিষ্ককে তিনবার আচার উপদেশ করবেন । তাতেও যদি 

শিষ্য তা গ্রহণ না করে তাহলে তখন আর গুরুর পাপ হবে না। ১০৮ 

মন্ত্রিদোষশ্চ রাজানং জায়াদোষঃ পতিং যথা৪ । 

তথ প্রাপ্পোত্যসন্দেহং শিল্তপাপং গুরুং« প্রিয়ে ॥ ১০৯ ॥ 

প্রিয়ে, মন্ত্রীর পাপ যেমন রাজাকে লাগে, স্ত্রীর পাপ স্বামীকে লাগে, তেমনি 

শিষ্যের পাপ গুরুকে লাগে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ১০৯ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ সমাসেন কুলেশ্বরি ।৬। 

কুলাঢারবিধিং দেবি কিন্তয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥॥ ১১০ ॥ 

_ কুুলেশ্বরী, তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছুটা কুলাচারবিধি বললাম । দেবী, 
আবার কি শুনতে চাও । ১১০ 

.. ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহষ্যে সর্বাগমোত্ধমোত্তমে সপাদ- 

'লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধীয়ায়তন্ত্রে কুলাচারকথনং নাম একাদশ উল্লাসঃ । 1১১৪ 

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সব্যগমোতমোতম নিধাণমোক্ষদ্বার মহারহ 
শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চখণ্ডান্তর্গত উধ্ৰীয়ায়তক্ত্রে কুলাগারকথন নামক একাদশ 
উল্লাস সমাপ্ত । ১১ 

১. তাবি গ,_গ+ ঘ, গুরুণা প্রোজং ) এ, ৬, শিল্তেছেয1 দেববৎ প্রোক্ত১; রগ, 
শিষ্যেভ্যো৷ বেদবৎ প্রোক্তঃ। ২ তাবিগ, ঙ এবং রগ, সাক্ষাদস্ হি । 

৩ এ, অনাচারমরণ্যন্ত। ৪ রগ,তথা। ৫ তাবিগ,_ঙ এবং রগ, গুরুঃ। 
৬ তাবিগ,_-ক, গ, ঘ, বরাননে । রঃ 
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শ্রীদেব্যুবাচ। | | 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পাদুকা ১ভক্তিলক্ষণমূ। 

আচারমপি দেবেশ বদ মে করুণানিধে ॥ ১॥। 

শ্রীদেবী বললেন- _কুলেশ, পাদ্কাভক্তির লক্ষণ শুনতে চাই । হে দেবেশ,, 

হে করুণানিধি, তার আচারও আমাকে বল । ১ 

ঈশ্বর উবাচ । 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ ভক্ভিরাশ্ প্রজায়তে ॥ ২॥। 

ঈশ্বর বললেন-দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন ।; 

তা শোনামাত্র আশু ভক্তির উদ্ভব হবে। ২ 

বাগৃভবা মূলবলয়ে সৃত্রাদ্যাঃ কবলীকৃতাঃ২ । 

এবং কুলার্ণবে জ্ঞানংও পাদুকায়াং প্রতিিতম্ ॥॥ ৩।। 

বাগ্্ভবা-_“অধোমৃখ শ্বেতবর্ণ সহত্রদল কমল ( এটির স্থান ব্রন্মরক্ধে ) বা 
অকুল কমলের অন্তর্কলিকার মধ্যে বাগ্ভব নামে এক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ আছে ' 

এই ত্রিকোণ থেকে পরাদিক্রমে অর্থাৎ পরা পশ্বান্তী' মধ্যমা বৈখরী এই ক্রমে 
চারপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় বলে এর নাম বাগভব 1”-দ্রঃ সারির ভারতীয় 

শক্তিসাধনা,১ম সং, পৃঃ ৭৬৮। 

বাগৃভব থেকে উত্ভৃতা পরাদি বক বাগৃভবা । আবার পরাশর্তি শধা- 
ব্রহ্ম মাতৃকারূপিণী সর্বমন্ত্রময়ী কৃগুলিনীই পরাদি বাগ্রূপে প্রকাশিত হন । 

কাজেই কুগুলিনী বাগ্ভব] 7 , আর যেহেতু তিনি পরাি' বাগরূপিণী সেই- 

জন্য সূত্রার্দি সমস্তই. তারই কবলীকৃত বলী ষায়। এগুলি হা তি থেকেই 
উদ্ভৃত আর প্রলয়ে তার দ্বারাই কবলীকৃত হয়'। 

মুলবলয়ে-_মূলাধারচক্রে ৷ পৃর্বোক্তা কুণুলিনী সৃষ্ম ্ বপালাকারে মূলাধাঁর- 

চক্রে স্বয়স্ুলিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন (__কুগুলিনী সম্বন্ধে, বিস্তৃত 
আলোচনা,_ দ্রঃ শান্্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৩২-৯৩৯।, 

১. তা বি গ,-ঙ এবং র গ, পাদ্বকাং। 

২ তা বি গ,_খ, ও এবং র গ,-ধুত পাঠ; তা বিগ, শূত্বাপ্াঃ করণীকৃতাঃ। 

৩ তা বি গ”_খ, তদর্ণবং জ্ঞানং; এ,__গ, ঘ, কুলার্ণবং জ্ঞানং। 



২৮৬ কুলার্পণবতত্ত্রম্ 

পাদ্নকায়াং__পাদ্বকাতে । পৃর্ধোক্ত বাগভব “ত্রিকোণের মধ্যে আছে 

বিশ্বগুরু পরমশিবের পাদ্বকা । এর তিন রূপ-_প্রকাশ বিমর্শ এবং এই দুইয়ের 

সামরস্য । এই পাদুকা থেকে নিরন্তর চন্দ্ররশ্মির আকারে পরমামৃত করিত 

হচ্ছে। এই স্রিগ্ধ অম্বতময় চজ্রশ্মির দ্বারা সমগ্র বিশ্বের সঞ্জীবন মাধুর্য সম্পাদন 
'এবং তৃপ্তি সাধন হচ্ছে । এই পাতুকা সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ ।”-_ দ্রঃ এ, পৃঃ 

৭৬৮। পরম শিব তার পরাশক্তি অভিন্ন । কাজেই এ পাদৃকা পরাশক্তিরও 
পাদুকা ৷ | 

সূত্রাদি কবলীকৃত করে বাগভবা যেমন মুলাধারচক্রে অধিষ্ঠিতা তেমনি 
'কুলার্ণবে বিবৃত সমস্ত জ্ঞান পাদুকায় প্রতিষ্ঠিত । ৩ 

কোটিকোটিমহাদানাৎ কোটিকোটিমহাব্রতাঁং। 

কোটিকোটিমহাযজ্ঞাং১ পরা শ্রীপাহকাস্মতি১২ || 8 | 

কোটি কোটি মহাদান, কোটি কোটি মহাব্রত, কোটি কোটি মহাযজ্ঞের চেয়ে 

'শ্রীপাদুকাম্মরণ শ্রেষ্ঠ । ৪ 

কোটিকোটিমন্ত্রজপাৎ কোটিকোটিতীর্থাবগাহনাং৩ । 

কোটিদেবা্নাদ্দেবি* পরা শ্রীপাদ্ুকাস্থতিঃ ॥ ৫ ॥ 

দেবী, কোটি কোটি মন্ত্রজপ, কোটি কোটি তীর্থে সরান, কোটি কোট 

'দেবার্চনার চেয়ে শ্রীপাদ্কান্মরণ শ্রেষ্ঠ । ৫ 

মহারোগে মহোতপাতেৎ মহাদোষে মহাভয়ে । 

মহাপদি মহাপাপে স্থত৷ রক্ষাতি পাদুকা ॥ ৬ ॥ 

মহারোগে, মহানউৎপাতে, মহাদোষে, মহাভয়ে, মহা-আপদে, মহাপাপে 

স্মরণ করলে পাদ্কা রক্ষ। করে ।৬ 

দুরাচারে দুরালাপেঙ দুঃসঙ্গে দৃষ্সংগ্রহে* । 

দুরাহারে চ৮ দুর্বৃদ্ধে। স্থৃতা রক্ষতি পাদুকা ॥ ৭ & 

দ্বষউ আচরণে অসদালাপে, দুঃসঙ্গে, দুষ্তবস্ত সংগ্রহে, দৃস্য আহারে». 
দুবুদ্ধিতে স্মরণ করলে পাদুকা রক্ষা করে । ৭ 

তা বি গ,-ঙ এবং রগ, মহাজ্ঞানাৎ | ২ তা বিগ,-_গ, সৃতি। 

'&,--খ, মহাজা পাৎ পুণ্যতীর্থাবগাহনাৎ £ এঁ,-_ও এবং র গ, পুণ্যতীর্থাবগাহুনাৎ। 
তা বি গ,--ক, গ, ঘ, কোটিদেবার্চনং দেবি । « এ_-খ, মহাতাপে। 
তা বি গ”--ওঙ এবং রগ, ছরালোকে। 

&-ধুত পাঠ; তা বিগ, দ্বপ্রতিগ্রহে ৷ &,_-খ, ছউসংগ্রছে। 
ত1 বি গ”-_খ, ছুরাচারে চ। ধু 6 ০ 6& ৪ 
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২তেনাধীতং স্মতং জ্ঞানং ই$ং১ দতঞ্চ পৃজিতম্। 
জিহবাগ্রে বর্ততে যস্য পরত শ্রীপাদুকাস্মতিত ॥ ৮ ॥ 

তার অধীতবিদ্যা, স্মৃতি, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান, পূজা সার্থক হয় যাঁর জিহ্বাগ্রে 

পর! শক্তির পাদ্বকামন্ত্র বর্তমান । ৮ 

সকৃৎঃ শ্রীপাদ্কাং দেবি যে। বা জপতি€ ভক্তিত2। 

স সর্পাপরহিতঃ প্রাপ্ধোতি পরমাং৬ গতিম্ ॥ ৯॥ 

দেবী, যে একবারমীত্র ভক্তিভরে শ্রীপাহৃকামন্ত্র জপ করে সে সর্বপাপবিমুক্ত 

হয়ে পরমাগতি লাভ করে । ৯ 

শুচিবাপ্যশুচিবাপি ভক্ত্য স্মরতি পাুকাম্ । 

অনায়াসেন ধম্ার্থকামমোক্ষান্ লভতে সঃ ॥ ১০ ॥ 

শুচি হোক আর অশুচিই হোক যে ভক্তিভরে পাদৃকার স্মরণ করে সে 
'অনায়াসে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ লাভ করে । ১০ 

শ্রীনাথচরণাভ্ভতোজং যস্যাং দিশি বিরাজতে । 

তহ্যাং দিশি" নমন্ধুর্যাং ভক্ত্য। প্রতিদিনং প্রিয়ে ॥ ১১ ॥ 

প্রিয়ে, যেদিকে শ্রীনাথের চরণপদ্ম বিরাজমান সেদিকে প্রতিদিন ভক্তিভরে 

প্রণাম নিবেদন করতে হবে । ১১ 

ন পাদৃকাপরো” মন্ত্র ন দেবঃ শ্রীগুরোঃ পরঠ৯ | 
ন হি শাক্তাৎ পর! দীক্ষা১* ন পুপ্যং কুলপুজনাৎ ॥ ১২ ॥ 

শাক্তাৎ পরা দীক্ষ1__শাক্ত দীক্ষার চেয়ে উত্তম দীক্ষা । শাক্ত-দীক্ষা বলতে 

সাধারণতঃ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা বুঝায় । কিন্তু মনে হয় এখানে শাকজ-দীক্ষ। বলতে 

শাক্তী বা শাক্তেয়ী দীক্ষা! উদ্দিষ্ট | 

“শাক্তী বা শাজেয়ী দীক্ষা! সম্বন্ধে বায়বীয়-সংহিতায় বল! হয়েছে, শাক্তী 

দীক্ষা জ্ঞানবতী । জ্ঞানচক্ষ গুরু যোগমার্গে শিষ্য দেহে প্রবেশ করে যে 
কভান-দীক্ষা দেন তাকে বলে শাক্তী দীক্ষা । 

উমানন্দ শাক্তী দীক্ষার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি নিত্যোতসবে 

লিখেছেন__গুরু শিষ্যের মূলাধার পর্যন্ত প্রস্বলিত অগ্নির মতো প্রস্তলিতা 

তা বিগঃগ,-ধুত পাঠ? এ, জ্ঞাতম্ ইউং 78, -ঘ, জ্ঞানম্ ইউং ; &,_উ, দৃষউং | 

এ, ক, পদঞ্চ। ৩ তা বিগ,_খ, ঙ এবং রগ, -্ধৃত পাঠ £ তা বি গ, সদ1। 

তা বি গ” খন, কৃতম্। « এ,--ঙ এবং রগ, বদতি। 

তা বি গ,_-গ, ঘ, পাদ্বকাং। ৭. &”_ঙ এবং রগ, তস্যৈ দিশে। 
রগ, পাহকাৎ পরে1। ৯ তা বিগ,_ক, শ্রীগুরোরপি। 

১০ এ, _উ, এবং রগ, ন হি শাস্ত্রাৎ পরং জ্ঞানং। | 

9 €& 0 // 



২৮৮ কুঙ্ার্পবতন্ত্রম 

পরচিদ্রপা প্রকাশলহরীর ধ্যান করে তার কিরণরাশির দ্বার! শিল্তের পাপ দগ্ধ2 
করবেন। এরই নাম শক্তিপ্রবেশরূপা 009 1” দ্রঃ টার ভারতীয় 
শক্তিসাধন।, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৯। | 115) 

পাদৃকামন্ত্রের চেয়ে উত্তম মন্ত্র আর নেই, শ্রীগুরুর চেয়ে উত্তম দেবতা টি 

শাজদীক্ষার চেয়ে উত্তম দীক্ষা নেই, কুলপৃজার চেয়ে উত্তম পূজ। নেই। ১২ 

ধ্যানমূলং গুরোর্মূত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্ । 
 মন্ত্রযূলং১ গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১৩ ॥ 

ধ্যানমূলে গুরুমৃতি, পৃজামূলে গুরুপদ, মন্ত্রমূলে গুরুবাক্য আর মোক্ষমূলে 
গুরুকৃপা। ১৩ 

গুরুমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা লোকেহস্মিন কুলনায়িকে। 

তস্মাং সেব্যোৎ গুরুত্সিত্যং সিদ্ধার্থ ভক্তিসংযুতৈঃ ॥ ১৪ ॥ . 

ওগো কুলনায়িকা, এ জগতে সমস্ত ক্রিয়ার মূলে গুরু । অতএব, সিদ্ধিলাভের 
জন্য ভক্তিমান্ সাধকদের গুরুর সেব। নিত্য করতে হবে | ১৪ 

তাবদান্তির্ভয়ং শোকো। লোভমোহ্ভ্রমাদয়ঃ৩ । 

যাবন্নায়াতি শরণং শ্রীগুরুং ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৫ ॥ 

যতকাল ভক্তবৎসল শ্রীগুরুর শরণ না নিয়েছে ততকাল মানুষের আস্ডি 
ভয়, শোক, লোভ, মোহ, ভ্রম ইত্যাদি থাকে ৷ ১৫ 

তাবদ্ ভ্রমপ্তি সংসারে সর্বহ্ঃখমলী মসাঠ৪ । 

ন ভবে সদ্গুরে! ভক্তিৎ ধাবদ্দেবেশি দেহিনাম্* ৯৬ 5 

সর্বদৃঃখমলীমসাঃ-_সবরকমের দুঃখ এবং মলযুক্ত ব্যক্তিগণ । যা 'জীবৈর 
চিদ্রূপ বা স্বরূপ আচ্ছাদন করে তাই মল। “সর্বদর্শন সংগ্রহে মল স্নধ বল। 
হয়েছে “আআশ্রিতো ছুই্টভাবো মলঃ” অর্থাং পুরুষ-আশ্রিত দুভাব মল্। 

মল পঞ্চবিধ-_মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, সক্তি (বিষয়াসক্তি ), হেতু (বিষয়সলিধানাদি) 
এবং ্ যুতি অর্থাং সদাচরগভ্রষ্টতা 1” রঃ শা্নুলক ভারতীর শততিসাধনা, ্  
সং পৃঃ ২৪৮, পাদটীকা ৪ 

১. তা বি গ,-ক, মুলমন্্ং। ২ এগ, পরো। 
৩ তা বি গ,-ক, তাবদাত্তিভয়ং ছুঃ খং মহাশোকদ্রম'দয়ঃ) এ৮-গ, মহাশোকভ্রমাদয়ঃ ॥ ূ 
৪ এ,_খ, সর্বছুঃগমনীষয়া। ৫ এ”, শ্রীগুরু শক্ত । 
৬ রগ, শ্রীগুরোর্ডকির্ধাবন্দেবেশি দেছিনঃ ! 



দ্বাদশ উল্লাসঃ ২৮৯ 

“জীবের বৃন্ধনের হেতু অজ্ঞান । অজ্ঞান অর্থই স্বরূপভ্রষ্তা । এই অজ্ঞানকেই 

শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে । ত্রিকমতে অজ্ঞান অপুর্ণজ্ঞান, জ্ঞানের অভাব 

নহে ।”- দ্রঃ এ, পৃঃ ২৭৮ । 

ত্রিকমতে মল ত্রিবিধ_-আণব, কাম এবং মায়ীয়। শিবের অপ্রতিহত 

স্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তি জীবে সন্কৃচিতা হলে অপূর্ণংমহ্যতারূপ আণবমলের 

উদ্ভব হয়। 
শিবের অসম্কুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে 

কিঞ্চিংকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্সমলের উদ্ভব হয় । 
শিবের অসুষ্কুচিত। জ্ঞানশক্তি জীবে সঙ্কুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে 

কিঞ্চিংজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ মায়ীয় মলের উদ্ভব হয় ।' 

_ দ্রঃ এ, পৃ ২৭৯-২৮০। 

দেবেশী, যে পধন্ত দেহধারীদের সদ্গুরুর প্রতি ভক্তি না জন্মায় সেই পর্যস্ত 

তারা সর্ব ছুঃখ এবং আণবাদি-মল-যুক্ত হয়ে সংসারে ঘুরে বেড়ায় । ১৬ 

সব্সিদ্ধিকলোপেতো মন্ত্রঃ শুধ্যতি শোভল$১। 

গুরো$২ প্রসাদমূলোইহয়ং পরতত্ৃমহাত্মন$৩ ॥ ১৭ ॥ 

সবপিদ্ধিফলযুক্ত সুন্দর পাছ্কামন্ত্রের মূলে আছে পরতন্বজ্ঞ মহাঁআ গুরুর 
প্রসাদ । এটি সাধককে শুদ্ধ করে । ১৭ 

যথাঃ দদাতি সন্তষ্টঃ প্রসন্ন! বরদে। মনুম্। 

তথা1€ ভক্ত্যা ধনৈঃ প্রাণৈগুরুং যত্বেন তোঁষঠ়েৎ ॥ ১৮ ।। 

গুরু যাতে সন্তষ্ট প্রসন্ন বরদ হয়ে মন্ত্র দেন সেইভাবে ধনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি- 

ভরে যত্রসহকারে তার পরিতোষ বিধান করতে হবে । ১৮ 

যদ] দদ্যাৎ স্বশিষ্ায়ত স্বাআানং দেশিকোত্তমঃ। 

তদা মুক্ত! ভবেচ্ছিন্তস্ততো নান্তি পুঁনর্ভবঃ || ১৯ 1। 

দেশিকোত্তম নিজেকে যখন শিশ্তকে দান করেন তখন শিথ্য মুক্ত হয়ে যায় ; 

তার আর পুনর্জন্ম হয় না । ১৯ 

তাঁবদারাধয়েচ্ছিস্তঃ প্রসন্নোহসে। যদ ভবেৎ। 

গুরো। প্রসন্েে শিষ্তস্য সব” পাপক্ষয়ো ভবেং | ২০ ।। 

তা বি গ,_খ. গ, যন্ত্রমন্ত্রোহতি শে'ভনহ। ২ রগ.ধুত পাঠ; হা বিগ, গুরু । 

রগ, এবং তা বি গ»-উ,-্ধৃত পাঠ? তা] বি গ, মহাক্রনত | 

৪ তা বি গ৮_ও এবং রগ, যদা। ৫ এ, তদা। ৬ এ, স্থশিষ্ঠেভ্যঃ | 

৭ তা বিগ, _খ, যথ]। ৮ তাবি গ,_ও এনং রগ,-পুভ পাঠঃ তা বৰ গ, সদ্যাঃ | 

€&6 ৬ 
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২৯০ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

গুরু প্রসন্ন না হওয়া পর্যস্ত শিল্ক তার আরাধনা করবে । গুকু প্রসন্ন হলে 
শিষ্তের সবপাপ ক্ষয় হয়। ২০ 

মনসাপি ন কাজ্কত্তে১ যান্ কামাননৃ২জীবিনঃ। 
প্রসাদয়ন্তিও তান্ সবান্ স্বামিনো ভক্তবৎসল12 1 ২১ ।। 

অনুগামীর1 যে-সব কাম্যবস্ত মনে মনেও কামনা করে না ভক্তবৎসল 

গুরুর সে সবই প্রসাদ দেন অর্থাৎ প্রসন্ন হয়ে দান করেন৷ ২১ 
ৰন্দাবিফুমহেশাদিদেবতামুনিযোগিনঃ | 
কুর্বস্ত্যনৃগ্রহং তুষ্টা গুরে। তৃষ্টে ন সংশয়ঃ | ২২ 

গুরু তুষ্ট হলে ব্রল্মা! বিষ মহেশ্বরাদি দেবগণ যুনিগণ এবং যোগিগণ তুষ্ট 

হয়ে অনুগ্রহ করেন এ বিষয়ে সংশয় নেই। ২২ 
ভক্ত।৪ তুষ্টেন গুরুণা যঃ প্রদিষ্টঃ৫ কৃপালুনা। 

কর্মমুক্তোত ভবেক্ছিস্তো ভুক্তিমুক্তেচোঃ স ভাজনম্ ॥॥ ২৩ ॥ 
ভক্তি দ্বার! তুষ্ট হয়ে কৃপালু গুরু যে-শিষ্তকে উপদেশ দেন সে করমমুক্ত 

এবং ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়। ২৩ 
শিষ্কেণাপি তথা কাধং৭ যথা” সন্তোধিতো গুরুঃ৯ | 
প্রিয়ং কুর্ধীচ্চ দেবেশি১* মনোবাকৃকায়কম্মভিঃ | ২৪ || 

দেবেশী, গুরু যাতে সন্তষ্ট হন শিষ্তের সেইরূপ কর] উচিত, কায়মনোবাক্য 

কর্মের দ্বারা গুরুর যা! প্রিয় তা করা উচিত । ২৪ 

যদি তুষ্টেন গুরুণাত্মশিষ্তো।১১ যত্র কুত্রচিৎ | 
মুক্তোহসীতি সমাদিষ্ট,২ সোহপি মুক্তিং ব্রজেং প্রিয়ে | ২৫ ॥। 

প্রিয়ে, গুরু তুষ্ট হয়ে যদি স্বীয় শিষ্তকে যেখানে খুশি আদেশ করেন, তুমি 

মুক্ত, তা হলে শিষ।ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ২৫ 

১ তা বি গ»-ও এবং রগ, কাজ্জেত। 

২ তা বিগ,_-ক,কামাংস্তপ; &,_-৬, ম্নব; রগ, নব। 

৩ তাবি গ,_গ,-পত পাঠ; তা ।ব গ, সম্পদয়স্তি। 

৪ তা বি গ,_উ, এবং র গ' ভক্ত সন্তষ্টগুরুণা যোপদিষ্ঃ কৃপাত্মনা। 
৫ তা বিগ, গ, ঘ, যদি তুইটঃ। ৬ তা বি গ,_ঙ এবং রগ, কম্মোক্ষো। 

৭. তা বিগ”_ক, গ, ঘ, তদা গ্রাহ্তং ঃ এ, এবং র গ, ততো গ্রাহ্াং। ৮ রগ, সদ]। 
৯ তাবিগ._-ক, গ, ঘ, যদ। সম্তোষয়েদ গুরুঃ ; এ, খ, সদ] সন্তোষ্যতে গুরু£। 

১০ এক, খ, গ» ঘ, তক্মাদ্ গুরোং প্রিয়ং কৃবন্। 

১১ উঁঁখ, ঘ, যদি বা পরিতুষ্টেন গুরুণা ; এ, এবং র গ, যদি বা পরিতুষ্যেত 
গুরুণ]। ১২ তা বি গ”ঙ এবং র গ, সমুদ্দিউঃ। 

এপ শী শ্ীীশ্পীশ্প শী শ পো শি আতা | পপি - সপপীশিেপাপীপিপা স্সিপীশী ৯ 
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*অথবা নিম্প্রপঞ্চেন ধায়! কেনচিদীশ্বরঃ১ । 

করোতি গুরুরূপেণ পশুপাঁশবিমোচনম্ || ২৬ ॥ 

নিম্প্রপঞ্চেন ধায়1_মায়ামুক্ত দেহের দ্বারা অর্থাং মায়ামুক্ত দেহ ধারণ 

করে । এ দেহ চিন্ময় দেহ। গুরুর চিন্ময় সত্তাই শিষ্কের পশুপাশ ছিন্ন করে, 

ভৌতিক সত্তা নয় । 
অথবা ঈশ্বর গুরুরূপে মায়ামুক্ত দেহ ধারণ করে শিষ্যের পশুপাশ বিমোচন 

করেন । ২৬ 

নং মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদ্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ৩ । 

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্াং স তু পূজ্যো হাহং যথা ॥২৭॥ 
চতুর্বেদী হলেই আমার প্রিয় হয় না। আমার ভক্ত চণ্ডাল আমার প্রিয় । 

আমার ভক্তকে দান করতে হবে, তার কাহু থেকে দান গ্রহণ করতে হবে। সে 

আমীর তুল্য পুজ্য ৷ ২৭ 

বিপ্রঃ ষড়গুণযু ক্তশ্চেদভক্তে1ৎ ন প্রশঙ্তে । 

শ্নেচ্ছোহপি গুণহীণোহপি ভক্তিমান্ শিষ্য উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 

ষড়গুণ--এশ্বর্, জ্ঞান, যশ$, শ্রী, বৈরাগ্য এবং ধর্ম । 
ষড়গুণযুক্ত বিপ্রও. যদি ভক্তিহীন হয় তা হলে সেপ্রশংসার যোগ্য নয়। 

ণহীন এমন কি শ্লেচ্ছও যদি ভক্তিমান্ হয় তা হলে তাকে শিষ্য বল! হবে । ২৮ 

গুরুভক্তিবিহীনস্য তপো! বিদ্যা কুলং* ব্রতম্ । 

সর্বং নশ্যতি তত্রৈব ভূষণং লোকরঞ্জনম্* ॥ ২৯॥ 

গুরুভক্তিহীন ব্যক্তির তপ বিদ্যা কুল ব্রত এই সব লোকরঞ্জনকারী ভূষণ 

সবই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ২৯ 

গুরুভক্ত্যগ্নিন! সম্যগ-দগ্ধতুর্মতিকলাষ2৮ | 

শ্বপচোইপি পরৈঃ পুজ্যো১ বিদ্বানপি ন১* নাস্তিকঃ ॥ ৩০ ॥ 

১. তা বি গ,_গ, ঘ, যেন চিদীশ্বরঃ £ 'ই,_ও এবং র গ, ধারিমিকেণ চিনীস্বরি 
২ তাবিগ,__ক, গ, ঘ, স। ্ 

৩ তাবিগ,_ঙ এবং র গ,*ধৃত পাঠ 3 'ত। বি গন শ্বপচে!ইপি বা। 

৪ তা বিগ”_ক,ঙ এবং র গ, বিপ্রোইপি গুণঘুক্তে। বাপ্যভক্তো £ তা বি গ”_গ, 
ৰঞান্াণে। গুণযুক্তো বাপ্যভক্তো । & তা বিগ,_গ, শিব। 

৬ এই_খ, ফলং। ৭ এ, দেবেশি ভুলনং নোপপদ্যাতে | 
৮ তা বি গ»_উ, এবং র গ, সম্যগ. দগ্ধধা সবগতির্নরঃ | 

৯ ত1বি গ,_খ, পরে যুক্তো। ১০ রগ, ন শিদ্বানপি। 
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যার দুম্মতিকলসষ গুরুভক্তিরপ অগ্নি দ্বারা সম্যক দগ্ধ হয়েছে সে চণ্ডাল্ 

হলেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরওসন্মানার্থ, বিদ্বান্ হলেও সে নাস্তিক হয় না। ৩০. 
| ধর্সাথকামৈঃ কিন্তস্য মোক্ষ এব করে স্থিতঃ১, 

 সর্বোপায়ৈ২4রে। দেবি যস্য ভক্তিঃ সদা স্থিরা ॥ ৩১ ॥ 

দেবী, গুরুর প্রতি সর্ধোপায়ে যার ভক্তি সর্বদা! অচল। তার ধর্ার্থকামের 

কি প্রয়োজন, মোক্ষই তার করতলগত । ৩১ 

স শিবো গুরুরূপেণ ভুকিমুক্তিপ্রদে! মমণ। 
ইতি ভক্ত্যা স্মরেদ্ যস্ত তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ৪ ॥ ৩২ ॥ 

গুরুরূপে শিবই আমার ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী-_ভক্তিভরে যে এইরূপ 

চিন্তা করে সে অচিরে সিদ্ধি লাভ করে । ৩২ 

যন্গয দেবে পরা ভক্তিরথা! দেবে তথ গুরো । 

তস্মৈ তে৬ কথিতা হার্থাঃ প্রকাশত্তে কুলেশ্বরি ॥ ৩৩ ॥ 
কুলেশ্বরী, যার দেবতার প্রতি উত্তম ভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি 

তেমনি গুরুর প্রতি ভক্তি, তোমাকে যে-সব বিষয় বলেছি সে-সবের মর্ম তার: 

কাছে প্রকাশিত হবে । ৩৩ 

নারায়ণে মহাঁদেবে মাতা পিত্রোশ্চ রাজনি । 

ভক্তিরথ। মহাঁদেবি* তথা কার্ধা নিজে গুরো || ৩৪ || 

মহাঁদেবী, নারায়ণ মহাদেব মাতাঁপিতা এবং রাজার প্রতি লোকের যেরূপ' 

ভক্তি আপন গুরুকেও তার তেমনি ভক্তি কর! উচিত । ৩৪ 

লক্ষ্মীনারায়ণো বাণীধাতারে গিরিজাশিবো । 

শ্রীগুরুং গুরুপত্রীঞ্চ পিতরাবিতি চিন্তয়েং || ৩৫ ॥ 

গুরুপত্বী ও গুরুকে মাতাপিত1 মনে করতে হবে, মনে করতে হবে এরা; 

লম্ষ্লী-নারায়ণ, বাণী ব্রক্মা, গিরিজা-শিব । ৩৫ 

গুরুভক্ত্যা। যথা দেবি প্রাপ্যন্তে” সর্সিদ্ধয়ঃ | 

যজ্*দানতপস্তীর্থব্রতাদ্যৈরন তথ] প্রিয়ে 1 ৩৬ ॥ 

দেবী, ওগো প্রিয়ে, গুরুভক্তি দ্বারা যেমন সর্বসিদ্ধি লাভ করা যায়, যজ্ঞ- 

দাঁন-তপঙ্যা-তীর্থ-ব্রতাদি দ্বারা তেমন করা যায় না। ৩৬ 

১ তা বি গ,_খ, ধর্মাথকামমোক্ষাশ্চ সবে তহ্য করে হ্িতাঃ । 

২ তা বিগ, _উ, এবং র গ,স্ধৃত পাঠঃ তা বিগ, সবার্থেঃ শ্রী; এ,খ, সবভাবে। 

শ তা বিগ, খ, ভবেৎ। ৪ এ রনুত্মা। ৫ তাবি গ,_খ,ঙ, দেবি। 

৬ তাবিগ,_-ক, গ”ধৃত পাঠঃ তা বি গ, তন্ত তে । এ, -ঙ এবং র গ, তঠ্য্যৈব। 

৭ তা বি গ,”_ক, যথাশক্তির্ভবেদেবি। ৮ এ,_উ এবং র গ, প্রার্থযন্তে । ৯ ৬, সর্ব চ 
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, শ্রীগুরো নিশ্চল! ভক্তি১বর্ধতে হি যথা যথা । 

তথা তথাস্য২ বিজ্ঞীনং বর্ধতে কুলনায়িকে ॥ ৩৭ || 

ওগে। কুলনায়িক, শ্রীগুরুর প্রতি সাধকের নিশ্চল ভক্তি যেমন যেমন বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয় তেমনি তেমনি তার প্রজ্ঞ। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ৩৭ 

কিং তীর্থাদ্যৈর্মহায়াসৈঃ কিং ব্রতৈঃ কায়শোষণৈহ৩ | 

নিব্যাজসেবা দেবেশি ভক্তিধেষাৎ নিজে গুরো ৪ ॥। ৩৮ || 

দেবেশী, নিজ গুরুর প্রতি যাঁদের ভক্তি আছে এবং তার অকপট সেবা 

যারা করে তাদের তীর্থযাত্রাদি বড় বড় আয়াসের প্রয়োজন কি, কায়াশোষণ- 

কারী সব ব্রতেরই বা কি প্রয়োজন £ ৩৮ 

কায়কব্লেশেন মহতা তপসা বাপি যংফলম্। 

তংফলং লভতে দেবি স্বুখেন গুরুসেবয়া | ৩৯ ॥ 

দেবী, কায়ক্লেশসঙ্কুল মহাতপদ্যার দ্বারা যে ফল লাভ হয় গুরুসেব দ্বারা 

অনায়াদে সেই ফল লাভ করা যাঁয়। ৩৯ 

ভোগমোক্ষাথিনাং ৰ.ল্মবিষ্তীশপদকাজ্কিণাম্। 

ভক্তিরেব গুরে। দেবি নান্যঃ পন্থা! ইতি শ্রুতি2৫ 11 8০ | 

দেবী যারা ভোগমোক্ষার্থী এবং ব্রক্মা-বিমুঃ-শিব-পদের অভিলাষী গুরু- 
ভক্তিই তাঁদের একমাত্র পথ, অন্য পথ নেই-_এ বেদবাক্য | ৪০ 

অশুভানি চ কর্মাণি সবমহাপাঁতকানিত চ। 
ভক্তিঃ ক্ষণেন দহতি তৃল*রাশিমিবানল।। ৪১ ॥। 

অগ্নি যেমন তুলারাশি মুহুর্তে দগ্ধ করে তেমনি ভক্তি সমস্ত অশুভ কর্ম এবং 
'মহাপাতক মুহুর্তে দগ্ধ করে । ৪১ 

বিশ্বাসায় নমন্তন্মৈ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে । 
যেন স্বদ্দারুদূষদঃ ফলন্তবিফলং ফলম্৮ ॥ ৪২ ॥ 

সর্বসিদ্িপ্রদ সেই বিশ্বাসকে নমস্কার যে বিশ্বাসের জন্য ম্বত্তিকা, কাষ্ঠ 

এবং প্রস্তরও অব্যর্থ ফল দেয়। ৪২ 

তা বি গ,_খ, ৰদ্ধি। ২ এ,_ঙ এবং র গ, তথান্া। 

তা বিগ,.__-ক, কায়রোধনৈং ; এ, _খ, কায়শোধনৈঃ | 

তাবি গ”_উ এবং র গ'ধৃত পাঠঃ তা বিগ, ভক্তিরেষ! হি সদৃগুরোঃ। 

তা বিগ,_খ, ন বিদ্যুতে (?)। ৬ এ,-ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ। 

ত। বি গ,__-খ, ভৃণ। | 

তা বি গ,_-খ, যেন সৃষ্টানি তৎকালং ফলম্ববিকলং ফলন্। 

০ ৫৪ * 

কি 

থু ৪ 
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নযোগো ন তপো! নার্চাক্রমঃ কোহপি প্রলীয়তে 

অমায়ে কুলমার্গেহস্মিন্১ ভক্তিরেব বিশিষ্যতে২ ॥ ৪৩ | 

মায়াবিনিষুক্ত এই কুলমার্গে যোগ, তপ, অর্চনাক্রম কিছুই নষ্ট হয় না। 

তবে এতে ভক্তিরই প্রাধান্য ৷ ৪৩ 

সাক্ষাদ্ গুরুময়ে দেবি সর্বস্মিন্ত ভূবনাস্তরে । 
কিন্নু ভক্তিমতাং ক্ষেত্রে মন্ত্রঃ কেষাং ন সিধাতি ॥ 88 ॥ 

দেবী, যাদের কাছে সব ভুবন স্াক্ষাং গুরুময় সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিদের 

কার ক্ষেত্রে মন্ত্রসিদ্ধি না হবে অর্থাৎ তাদের সবারই মন্ত্রসিদ্ধি হবে । ৪99 

গুরো মনুষ্যকদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরৰদ্ধিকম্ । 

প্রতিমাসু শিলাকদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৫ || 

যে গুরুকে মনৃষ্য মনে করে, মন্ত্রকে অক্ষর মনে করে আর প্রতিমাকে 

পাথর মনে করে সে নরকে যায় । 5৫ 

গুরুং ন মত্তযং কধ্যেত যদি কধ্যেত তস্য হি । 

ন কদাচিত্তবেৎ সিদ্ধিষন্ত্রৈর্বাদেবতার্ঠনৈঃ ॥ ৪৬ ॥ 

গুরুকে মত্য মনে করা উচিত নয়। যে করে তার মন্ত্রের দ্বারা বা' 

দেবতার্চনার দ্বারা কখনো সিদ্ধিলাভ হয় না । ৪৬ 

শ্রীগুরুং প্রাকৃতৈঃ সাদ্ধং যে স্মরত্তি বদস্তি চ। 

তেষাং হি সুকৃতং সবং পাতকং ভবতি প্রিয়ে ॥ 6৭ ॥ 

প্রিয়ে, যার" শ্রীগুরুকে প্রাকৃত জনদের সঙ্গে স্মরণ করে বা তার কথা বলে: 

তাদের সমস্ত পুশ্য পাপে পরিণত হয় । ৪৭ 

জন্মহেত হি পিতরো পৃজনীয়ো প্রযত্ততঃ। 
গুরুবিশেষতঃ পৃজ্যো ধম্মাধর্মপ্রদর্শকঃ || ৪৮ ॥ 

জন্মের কারণ বলে পিতামাতা! যতের সহিত পুজনীয়। আর ধর্সাধর্ময 

প্রদর্শন করেন বলে গুরু বিশেষভাবে পুজ্য । ৪৮ 

গুরুঃ পিতা গুরুর্মীতা গুরুর্দেবে। মহেশ্বরঃ৫ | 

শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরে। রুষ্টে ন কশ্চন || ৪৯ ॥ 

তাঁবি গ,_ও এবং র গ, অময়়াকুলমার্গেখ। 
&ঁ,--ক, গ, ঘ, ভক্তিরেব হি সদ্গুরোঃ। 

&,_-ঙ এবং রগ, সবেহশ্মিন্ ভূবনাস্তরে | ৪ রগ,তু। 

তা বি গ,--ঙ এবং রগ, গুরুণগতিঠ | 6 / ৬৮ 
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গুরু পিত॥, গুরু মাতা, গুরু দেব মহেশ্বর । শিব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণ করেন 

কিন্ত গুরু রুষ্ট হলে কেউ ত্রাণকারী নেই । ৪৯ 

গুরোহিতং হি কর্তব্যং মনোবাকৃকায়কর্মভিঃ | 
অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ 11 ৫০ '। 

কায়মনোবাক্য এবং কর্মের দ্বারা গুরুর হিতসাধন করতে হবে । যে গুরুর 

অহিতাচরণ করে সে ঝিষ্ঠার কৃমি হয়ে জন্মায় । ৫০ 

শরীরবিত্তপ্রাণৈশ্চ শ্রীগুরুং বঞ্চয়ন্তি যে১। 

কৃমিকীটপতক্গত্বং প্রাপ্রুবন্তি ন সংশয়ঃ 1 ৫১ || 

শরীর-ধন-প্রাণের কারণে যার! শ্রীগুরুকে বঞ্চনা করে তারা নি£সংশয় 

কৃমিকীটপতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় । ৫১ 

মন্ত্র২ত্যাগাভবেন্ম ত্যুণ্ডরু৩ত্যাগাদ্দরিদ্রতা ৷ 

গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রোরবং* নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥ 

মন্ত্রত্যাগে মৃত্যু এবং গুরুত্যাগে দরিদ্রতা ঘটে আর গুরু ও মন্ত্র উভয়ের 

ত্যাগে রৌরব নরকে গতি হয় । ৫&» 

গুর্থং ধারয়ে দেহং তদর্থং৫ ধনমর্জয়েৎ। 

নিজপ্রাণান্ পরিত্তজ্য গুরুকাধং সমাঁচরে | ৫৩ 

শিষ্য গুরুর জন্য দেহধারণ করবে, তার জন্য ধন অর্জন করবে এবং নিজের 

প্রাণ বিসর্জন দিয়েও গুরুর কাজ করবে । ৫৩ 

গুরূুক্তং পরুষং বাক্যমাশিষং পরিচিস্তয়েৎ। 

তেন সন্তাড়িতে৷ বাপি প্রসাদমিতি সংস্মরেৎ 1| 09 1। 

গুরু যদি পরুষবাক্য বলেন, তা হলে তা আশীবাদ মনে করতে হবে । 

তিনি যদি তাড়ন1 করেন তা হলে তা তার প্রসাদ মনে করতে হবে । ৫৪ 

ভোগ্য্ভোজ্যানি বন্তুনি গুরবে চ সম্পয়েৎ। 

তচ্ছেষমিতি সব্ধিন্ত্য চান্ুভূয়াৎ কুলেশ্বরিখ | ৫৫ ॥ 

কুলেশ্বরী, ভোগ্য এবং ভোজ্য বস্ত সব গুরুকে সমর্পণ করতে হবেএব 

তার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ মনে করে তা ভক্ষণ করতে হবে । ৫৫ 

তা বি গ,_-খ, শরীরজীবিতপ্রাণাঃ শ্রীগুরোবঞ্চয়স্ভি যে । 

&,_ঙ এবং র গ, গুরু। 
এ, মন্ত্র । ৪ তাবিগ,_ক,খ, পরিতাযাগী রৌরবং। 

« এ,_-ঙ এবং রগ, গুবর্থং। 

৬ তাবিগ,_ঙ এবং রগ, ভোগ। ৭ এ, সৃরেশ্বরি। 

$  / ৬৮ 
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গুর্যগ্রে ন তপঃ কুধান্নোপবাসত্রতাদিকম্১ । ৪ 

তীর্থযাত্রাং ন কুষাচ্চং ন স্ায়াদাত্মশুদ্ধয়ে || ৫৬ || 

গুরু উপস্থিত থাকলে শিষ্যের তপ, উপবাস, ব্রতাঁদি, তীর্থযাত্র! এসব 

করতে নেই ; আত্মশুদ্ধির জন্য স্লানও করতে নেই | ৫৬ 

ন নিয়োগং গুরোঃ কুাৎ৩ যুক্সদ৷ নৈব ভাষয়েৎ। 

খণদানং তথাদানং বস্তৃনীং ক্রয়বিক্রয়ংঃ 

ন কুর্াদ্ গুরুভিঃ সাদ্ধং শিষ্য ভূত্বা কথঞ্চন ॥ ৫৭ || 

শিষ্য হয়ে কোনে ব্যক্তি গুরুকে কোন কাজে নিয়োগ করবে না, তুমি” 

বলে তার সঙ্গে কথা বলবে না, গুরুর সঙ্গে খণ দেওয়া-নেওয়া ৰ1 জিনিস 

বেচাকেনা কখনো করবে না । ৫৭ 

ন কুর্ধান্নাস্তিকৈঃ সাদ্ধং৫ সম্ভাষণমপীশ্বরি । | 
বিলোক। দূরতো গচ্ছেন্নাসীত সহ তৈঃ কচিৎ।। ৫৮।। 

ঈশ্বরী, শিষ্য নাস্তিকদের সঙ্গে কথোপকথন করবে না। তাদের দেখতে 

পেলে দূর থেকে সরে পড়বে, কখনো তাদের সঙ্গে থাকবে না। ৫৮ 

গুরো সন্নিহিতে যন্ত পুজয়েদন্যমম্ৰিকে | 

সযাতি নরকং ঘোরং৬ স| পূজা নিক্ষলা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ 

অশ্বিকা” গুরু উপস্থিত থাকতে যে অন্যের পুজা করে সে ঘোর নরকে যায় 

এবং তার সে-পুজ। নিম্ষল হয়। ৫৯ 

শিরসা ন বহেদ্ভারং গুরুপাদাঁৰজধারিণা । 

তদাজ্ঞয়। তু কর্বব্যমাজ্ঞারূপো গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৬০ ॥ 

যে গুরুপাদপদ্ম শিরে ধারণ করেছে তার আর অন্য ভার মাথায় নিতে হয় 

না। গুরু যা আজ্ঞা করেন তাই তাকে করতে হবে । গুরুর আজ্ঞা গুরুরূপী 
বলে গণ্য । ৬০ 

মন্ত্রাগমাদ্যমন্যত্র শ্রুতং তশ্মৈ নিবেদয়েং। 

গুরাজ্বয়। তু গৃত্রীয়াতৃন্নিষিদ্ধং বিবর্জয়েৎ৭ ॥ ৬১ ॥ 

রগ, ন্নোপবাসাদিকং ব্রতং। ২ তা বি গ”_খ, সমাগত্য। 

এ, ক, গুরৌ কুর্বাৎ ; এ, গ,ঘ, গুরোর্দদ্যাৎ  &, এবং র গ,.গুরো দল্যাৎ ! 
তা বি গ,_উ এবং রগ, ক্রয়বিক্রুয়। 

এত পাঠ; তা বি গ, ন্নাস্ভিকৈবাদং। 

ত1 বিগ, _ঙ এবং রগ, নরকে ঘোরে । 

৭ তাবিগ,_ক,ভপনিষ্টং বিবর্জয়েৎ; এ, _খ, গুধাজ্ঞয়া তু কর্তব্যং নিষিদ্ধং বজয়েৎ 
সদ1; এ, ও এবং রগ, তদানিষ্টং বিবর্জয়েৎ। | 
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শিষ্য অন্যর্র মন্ত্র-আগমাদি যা শুনবে তা গুরুর কাছে নিবেদন করবে । 

গুরু যা গ্রহণ করতে আদেশ দেবেন তাই গ্রহণ করবে আর যা নিষেধ করবেন 

তা বর্জন করবে । ৬১ 

স্বশাস্ত্রোক্তং রহ্স্যাদ্যং১ ন বদেং যস্য কস্যচিং । 

যদি কয়া স সময়াচ্যুত্ত২ এব ন সংশয় ॥ ৬২ 

শিষ্য স্বীয় শাস্ত্রোক্ত রহ্ষ্যাদি যাকে তাঁকে বলবে না। যদি বলে তা হলে 

সে আচারভ্রষ্ট হবে এ বিষয়ে সংশয় নেই । ৬২ 

অদ্বৈতং ভাবয়েন্িত্যং ন দ্বৈতং৩ গুরুণ সহ। 

আত্মবৎ সর্বভৃতেভ্যে!* হিতং কুর্ষাৎ কুলেশ্বরি ॥ ৬৩ ॥ 

কুলেশ্বরী, শিষ্যের গুরুর সহিত নিত্য অভেদ-ভাবন! করতে হবে, দ্বৈত- 

ভাবনা নয় । সর্বপ্রাণীকে আত্মবং ভেবে তাঁদের হিতসাধন করতে হবে । ৬৩ 

আত্মার্থমীনসভ্ভাবৈঃ শুশষ1€ স্যাচ্চতৃবিধা । 

শুশষয়া ধিয়া দেবি শিষ্যঃ সন্তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥ ৬৪ ॥ 

গুরুসেবা চুতুবিধ__ নিজেকে দিয়ে সেবা, অর্থ দিয়ে সেবা, পূজা দ্বারা সেবা 
এবং সভাবের দ্বারা সেবা । শিস্ত সেবারুদ্ধিতে গুরুর সন্তোষ বিধান করবে । ৬৪ 

পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্ধোত্যসংশয়ঃ। 

শুজষণপরো যস্ত গুরুদেবমহাত্মনাম্ ॥ ৬৫ ॥ 

যে গুরু, দেবতা এবং মহা'আ্মাদের সেবানিষ্ঠ সে পদে পদে অশ্বমেধের ফল 
লাভ করে এ সম্বন্ধে সংশয় নেই । ৬৫ 

কেবলং৬ গুরুশুশ্রাষা ত্বংকৃপাকারিণী প্রিয়ে | 

সভ্ভক্তি সহিতা! চে স| সর্বকামফলপ্রদী৭ ॥ ৬৬ ॥ 

প্রিয়ে, কেবলমাত্র গুরুসেব' দ্বারাই তোমার কৃপা লাভ করা যায় । আর 

সে-সেবা যদি সপ্তক্তিযুক্ত হয় তা হলে তা সব কাম্য ফল প্রদান করে । ৬৬ 

ক্ষীয়ন্তে সর্বপাঁপানি বদ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ ৷ 

সিধ্যন্তি স্কার্ধাণি গুরুশুশ্রষয়া প্রিয়ে ॥ ৬৭ ॥ 
৯ পরস্পর এ সরা পর ও ও” প্র স্পা (৮ ও রর এ এ 

১ তাবিগ,_ওঙ এবং র গন্ধ পাঠ £ তা বি গ, রহ্স্যার্থং | 

তাবি গ,_-ঙ, সসময়্া! বাচ্য ; রগ, সসময়৷ উচ্য। 

তা বি গ,_উ, মদ্বৈতং £ র গ, অদ্বৈতং | 

তা বি গ”_ক, গুরুণা সার্ধং ; এ_খ, ও এবং র গ, সর্বভূতেরু। 
তা বিগ,_ঙ, আত্মাত্মমানসন্ত;বৈঃ সৃক্রিয়! ; র গ, আত্মাত্মমা গ্যসস্তাবৈঃ সৃক্রিয় | 
তা বি গ, _ঙ, কুবলং। 

এ এবং র গ, তন্তক্তিসহ্িতাঃ সর্বে সবকামফলপ্রদাত। এডি ডলি ০66 4) 



২৯৮ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

প্রিয়ে, গুরুসেবা দ্বারা সর্বপাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পুণ্যরাশি বর্ধিত হয় এবং সর্ব 
কার্যসিদ্ধি হয় । ৬৭ 

যদ্ যদাত্মহিতং বস্ত তত্তদ্ধিতমুপাচরেৎ১। 

গুরুদেবার্চকো।২ যস্ত তষ্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥ ৬৮ ॥ 
গুরুদেবের অর্চনাকারাী যে-ব্যক্তি যা যা নিজের হিতকর মনে করে সেই 

সেই বস্ত গুরুর হিতে নিয়োগ করে তার পুণ্যের অবধি নেই । ৬৮ 
ভক্ত্যা বিত্তানুসারেণ গুরুমুদ্দিশ্য যংকৃতম্ত । 
অল্পে মহতি ব1 তুল্যং প্রণ্য*মাঢ্যদরিদ্রয়োঃ ॥ ৬৯ ॥ 

বিত্তসামর্থ্যানূসারে গুরুর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে যা কর] হয় তা অল্পই হোক 

আর বেশীই হোক, ধনী লোকেই করুক আর গরীব লোকেই করুক, তার পুণ্য 
সমান হবে । ৬৯ 

সর্বস্বমপি যো দদ্যাদ্ গুরো। ভক্তিবিবজিতঃ | 

শিষ্কেো। ন ফলমাপ্পোতি ভক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ৭০ ॥ 

ভক্তিবিবজিত কোনে! শিষ্ঠ যদি সর্বস্বও গুরুকে দান করে তা হলেও সে 
কোনে! ফল লাভ করবে না । কেননা, ভক্তি-ই ফললাভের কারণ । ৭০ 

যশ্মিন্ দ্রব্যে গুরোরস্তি স্পৃহা! নানুভবেং তৎ। 

অবশ্যং যদি বাঞ্1৬ স্যাদনুভূয়াতদাজ্ঞয়। ॥ ৭১ ॥ 
যে-দ্রব্যে গুরুর স্পৃহা রয়েছে শিষ্য তা ভোগ করবে না। যদি তার জন্য 

বাগ্ু। জাগে তবে গুরুর আজ্ঞা নিয়ে ভোগ করবে । ৭১ 

যস্তিলাদ্ধং তদর্ধং বা গুরুত্বমপজীবতি । 
লোভান্মোহাং* স পচ্যেত নরকে চ ত্রিসপ্তকেশ ॥ ৭২ ॥ 

যে লোভবশে কি মোহবশে গুরুর ধন তিলার্ধপরিমাণ বা তারও অর্ধ- 

পরিমাণ ভোগ করে সে একবিংশতি নরকে দগ্ধ হবে । ৭২ 

অত্যল্পং হি গুরোর্রব্যমদত্তং স্বীকরোতি যঃ। 

স তিষধগ্»যোনিমাপন্নঃ ক্রব্যাদৈর্ডক্ষ্যতে১* প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥ 

১ তা বিগ,_খ, গ, ঘ, তত্দ্বিতমবঞ্চয়ন্ । ২ এঁ,_খ, গুরুদেবাত্মকে! | 

৩ তাবিগ,_ঙ এবং রগ, যৎকলং। | 

৪ তা বি গ,_ক, অল্পমেব মহৎ পুপ্যং তুল্য। 

৫ তা বি গ,_খ, কৃপা । ৬ রগ চেচ্ছ!। 

৭ তাবিগ, ক, মহালোভাৎ। ৮ তাবিগ,-ঙ এবং রগ, ভ্রিসগ্তকম্। 

৪ এ, তিরশ্চাং । ১০ রগ, ভক্ষয়েৎ ? তা বি গ” ও ভক্ষয়েদ্ 
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প্রিয়ে, ওর দেননি এরূপ গুরুদ্রব্য অতি অল্প পরিমাণেও যে আত্মসাৎ 
করে সে তির্যগ্ৃযোনি প্রাপ্ত হয়ে শ্যেনাদির দ্বারা ভক্ষিত হয়। ৭৩ 

গুরুদ্রব্যাভিলাষী চ গুরুত্ত্রীগমনোৎসকঃ। 
পতিতফ্য খলু তস্য১ প্রায়শ্চিতং ন বিদ্যতে ॥ ৭৪ ॥ 

যে গুরুদ্রব্যে অভিলাষী এবং শুরুপড়ীগমনেচ্ছু সেই পতিত ব্যক্তির নিশ্চয়ই 

কোনে প্রায়শ্চিত্ত নেই । ৭৪ 

আজ্ঞাভঙ্গোহ্র্থহরণং গুরোরপ্রিয়বর্তনম্ৎ । 
গুরুদ্রোহমিদং প্রাহুধঃ করোতি সঙ পাঁতকী ॥ ৭$ ॥ 

গুরুর আজ্ঞা ভঙ্গ, অর্থাপহরণ, অপ্রিয় পথে চল1-_-একে বলা হয় গুরুদ্রোহ ।' 

যে করে সে পাতকী । ৭৫ 

স্বদ্রব্যবিনিয়োগঞ্চ নানিবেদ্য গুরো চরেংঃ | 

অনিবেদ্য তু ষঃ কুর্যাং স ভবেদ্ ৰ.ল্মঘাঁতকঃ ॥. ৭৬ ॥ 

গুরুকে নিবেদন না করে নিজের ধনও ব্যয় করতে নেই । যে নিবেদন না 

করে এরূপ করে সে ব্রন্মঘাতক হয়। ৭৬ 

গুরোঃ স্থানং সম্প্রদায়ং তদ্ধর্ং৫ যো বিনাশয়েৎ। 

গুরুভিঃ স বহিষ্কীে। দণ্ড্যো বধাঃ স ঘাতকৈ$৩ ॥ ৭৭ ॥ 

গুরুর অধিকার, তাঁর সম্প্রদায়, তীর ধর্স যে বিনাঁশ করে সে গুরু দ্বারা 
দণ্ডণীয়, বহিষ্কার যোগ্য এবং ঘাতকদের দ্বারা বধযোগ্য । ৭৭ 

গুরুকোপাছিনাশঃ স্যাঁদ গুরুদ্রোহাত্তু পাতকম্* । 

বিসৃত্যুণ্ডরুনিন্দায়াং গুবনিষ্টান্মহাপদ$৮ ॥ ৭৮ ॥ 

গুরু ক্রুদ্ধ হলে বিনাশ ঘটবে, গুরুদ্রোহে হবে পাপ। গুরুনিন্দায় হবে 

বিকট মৃত্যু আর গুরুর অনিষ্টসাধনে মহাবিপত্তি। ৭৮ 

১ ত1 বি গ”৮-ঙ এবং র গ,ধূত পাঠ; তা বিগ, ক্ষুললকস্য ; এ,_খ, চ জ্লেচ্ছস্য ॥ &,--- 

ঘ, চ ক্ষুবধস্তয। ২ তা বি গ”_উ এবং রগ, দর্শনং। 
৩ তা! বি গ,__ক, খ, ঘ, যঃ কুর্য'ৎ সতু। 

তা বি গ,_-ক, খ, গ, ঘ* ন নিবেদ্য গুরৌ চরে? এ,_ও এবং র গ, সুদ্রব্যবিনি- 
য়োগশ্চ নানিবেদা গুরোশ্চরেৎ। 

« তা বিগ,_ও, তদ্ধনং ; র গ, স্থানসম্প্রদায়ে তদ্ধনং। 
৬. তা বি গ,_-ক, গ, ঘ, দণ্ড! বধ্যশ্চ ঘাতক ; এ, ঙ এবং রগ, দণ্যোহধন্যঃ স. 

পাতকী। 

এ ত1বিগ,-ঙ এবং রগ, গুরুকোপাদিনাশোহন্তো গুরুদ্বোহামন পাতকং। 

৮ এ, নম্বতিগুরুনিন্দায়াং গুরবনিষটান্ন চাপদঃ। 



৬০২ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

গুরুক্তানুক্ত১কাধেষু নোপেক্ষাং কারয়েং প্রিয়ে ৷ « 

শিরসা যদ্ গুরুৰয়াত্ং কার্ধমবিচাঁরতঃ২ ॥ ৯০ ॥ 

প্রিয়ে, গুরুর কোনে! কাজ করতে তিনি মুখ ফুটে বলুন আর না-ই বলুন 
সেই কাজে অবহেলা করতে নেই। গুরু যা বলেন তা শিরোধার্য করে 

নিবিচারে সেইমতো। কাজ করতে হবে | ৯০ 

নিগ্রহেহনুগ্রহেও বাপি গুরুঃ সর্বস্য কারণম্। 

নির্গতং যদ্গুরোর্বক্তণাৎ সর্বং শাস্ত্রং তদুচ্যতে ॥ ৯১ ॥ 

পরিয়ে, নিগ্রহই হোক আর অনুগ্রহই হোক সমস্তেরই কারণ গুরু । গুরু- 

মুখ থেকে যা নির্গত হয় সে সবকেই বলা হয় শাস্ত্র । ৯১ 
গুরুকাধে স্বয়ং শক্তি! নাপরং প্রেষয়েৎ প্রিয়ে । 

বনুভৃত্যপরৈর্ভূতৈোঃ সহিতোইপ্যতিভক্তিমান্থ ॥ ৯২ ॥ 

প্রিয়ে, অতিশয় ভক্তিমান্ শিষ্ঠ নিজে সমর্থ হলে গুরুর কাজে অন্যকে 

নিযুক্ত করবে না। অনেক ভূতের প্রভু হওয়া! সত্বেও এবং ভূত্যেরা সঙ্গে 

থাকলেও তাদের দিয়ে গুরুর কাজ করাবে না। ৯২ 

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রজ্জপন্ জুহ্বং প্রপৃজয়ন্* । 
গুর্বাজ্ঞামেব কুর্বাত তদ্গতেনান্তরাত্মনী ॥ ৯৩ ॥ 

গমনে, অবস্থানে, স্বপ্ে, জাগরণে, জপে, হোমে, পৃজায়, অন্তরাত্মা গুরুগত 

করে গুরুর আজ্ঞাই পালন করতে হবে । ৯৩ 

অভিমাঁনো ন কর্তব্য! জাতিবিদ্যাধনাদিভিঃ | 

সর্বদা সেবয়েৎ* নিত্যং শিশ্ঠঃ শ্রীগুরসনিধো ॥ ৯৪ ॥ 

শ্রীগুরুর সন্নিধিতে শিষ্ঠ জাতি, বিদ্যা, ধনাদির অহংকার করবে না এবং 

সব সময়ে প্রতিদিন তার সেবা করবে । ৯৪ 

কামক্রোধপরিত্যাশী বিনীতঃ স্তাতিভক্তিমান্। 

দেবি ভূম্যাসনে তিষ্টেদ্” গুরুকার্ধং সমাচরেং৯ ॥ ৯৫ ॥ 
এ টগর পর এ ৯ পর. জপ খপ ৮ পর. 

তা বি গ,_ঘ, গুকুভক্তানু । ২ &,উ এবং র গত পাঠ । তা বিগ, কাধমবিশক্কয়! | 
তা বি গ,_উ, নিগ্রহে 'হনুগ্রহে। £ রগ, নিগ্রহান্ুগ্রহো | 

তা বি গ,_ঙ এবং রগ, ৰহৃত্বে তৎপরৈভৃত্যিঃ | 

তা বিগ» ক, শক্তিমান । ৰ 

তা বি গ৮উ এবং র গ-ধুত পাঠঃ তা বি গ, প্রপূজয়েখ। 
তা বি গ,_উ এবং র গ, সদ! চ নিবসেৎ। 

তা বি গ,__খ, শ্রদ্ধাসনে ; &,--ক, গ, ঘ, শ্রদ্ধাসনে তিষ্ন্। 

এ,__খ গণ গুরুকাধসমুতসকঃ । 
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দেবী, কামক্রোধপরিত্যাগী বিনীত স্ততিপরায়ণ ভক্তিমান্ শিষ্ঠ মাটিতে 
বসে গুরুর কাজ করবে । ৯৫ 

স্বকাধমন্যকার্ষং বা! শিশ্কঃ স্বগুরুচিত্তবিৎ। 

গুরুপাশ্বগতে। নত্রঃ প্রসন্নবদনে। ভবেৎ১ ॥ ৯৬ ॥ 

যে শিস্ত স্বীয় গুরুর মন জানে সে তদনুসারে নিজের বা অন্যের কাজ করে । 

শিষ্য যখন গুরুর পাশে থাকবে তখন তাকে নম্র ও প্রসন্মখ হতে হবে । ৯৬ 

সামান্যতে। নিষিদ্ধঞ্চ তদ্গুরো২যদি সন্গিধো । 

আচরেত্ৃস্য সর্বস্য দোৌষঃ কোটিগুণো ভবেং || ৯৭ 

যা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ গুরুর সানিধ্যে যদি তা আচরণ করা হয় তা হলে 

তার দোষ হবে কোটিগুণ । ৯৭ 

অনাদৃত্য গুরোরবাক্যং শূণুয়াদ্ যঃ পরাঙমুখঃ । 

অহিতং বা হিতং বাপি রৌরবং নরকং ব্রজেং || ৯৮।! 

যে গুরুবাক্যে অনাদর করে এবং তিনি হিত বা অহিত যে-কথাঁই 

বলুন না কেন তা বিরক্তির সহিত €োনে সে রৌরবনরকে যায় । ৯৮ 
গোত্রাঙ্গণবধং কৃত্বা যং পাপং সমবাপ্রুয়াৎ। 

তৎপাপং সমবাপ্োতি গুরগ্রেহনৃতভাষণাং | ৯৯ ।। 

গোত্রাঙ্ষণ বধে যে পাপ হয় গুরুর সামনে মিথ্যে কথা বললে সেই পাপ 

হয় । ৯৯ 

স্থানাম্তরগতে চার্ষে ব্যসনে বিষমে স্থিতে৪ । 

শ্রীগুরুং ন ত্যজেৎ ক্কাপি তদাদিফ্টো ব্রজেং প্রিয়ে ।॥ ১০০ 11 

প্রিয়ে, আরে, শ্রীগুরু স্থানান্তরে গেলে অথব1 বিষম বিপদে পড়লে শিষ্য 

তাকে কখনো পরিত)গ করবে না; তার আদেশ অনুসারে চলবে | ১০০ 

অধঃ স্থিতে গুরাবুদ্ধে ন তিষ্ঠেত কদাচন । 

ন গচ্ছেদগ্রতস্তস্য ন তিষ্ঠে«দুখিতে গুরো ॥ ১০১ ॥ 

গুরু নীচে থাঁকলে শিষ্ কখনো! উপরে থাকবে না। গুরুর আগে আগে 

যাবে না এবং গুরু উঠে দীড়ালে বসে থাকবে না। ১০১ 

১ এ-ও প্রচ্ছন্নাস্তে! মিতং বদেৎ। র গ, প্রচ্ছন্নান্তে মিতং বদেৎ। 

২ তা বিগ, _-ঙ এবং রগ, নিষেধঞ্চ সদ্গুরো!। 

ও তা বিগ, _খ, গ, আচরেদ্ যদি গুঢ়াক্মা। 
৪ তা বিগ,_-খ, স্থিতং £ &,_উ, আত্মনাস্তগতেন।থ ; র গ, স্বাপনাস্তগতে নাথ ব্যসনে 

বিষমে হিতে । ৫ তা বিগ, _ঘ,ঙ এবং র গ,নবসে। 
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শক্তিচ্ছায়াং সৃরচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং ন লজ্ঘয়েং। , 

ন তেষু কুর্ধাৎ স্বচ্ছায়াং ন স্বপেদ্ গুরুসন্নিধো ॥॥ ১০২ ॥। 

শক্তির, দেবতার এবং গুরুর ছাঁয়! লঙ্ঘন করতে নেই কিংবা তাদের উপর 

নিজের ছায়! ফেলতে নেই আর গুরুর সান্নিধ্যে ঘুমোতে নেই । ১০২ 

ভাষণং পাঠনং গানং১ ভোজনং শয়নাদিকম্ । 
অনাদিষ্টো ন কুর্বাত ন চাবন্দনপূর্বকম্ ॥। ১০৩ ॥ 

গুরুর আদেশ ছাড়া এবং তাঁকে বন্দনা না করে তার সামনে কথাবাত। : 

বলবে না, অধ্যাপনা করবে না, গান করবে না, ভোজন করবে না এবং 

শয়নাঁদি করবে না । ১০৩ 

ৰন্মহত্যাশতং কুধাৎ গুরাজ্ঞা পরিপালনাং২ । 

বিনা গুবাজ্ঞয়া শিষ্কযে। বিশ্বসেন্নান্যশাসনাৎ 1 ১০৪ ।। 

গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য শিষ্য শততব্রন্মহত্যাও করবে । গুরুর আজ্ঞা! 

ছাঁড়। অন্যের নির্দেশে বিশ্বাস করবে ন। । ১০৪ 

সবং গুর্বাজ্ঞয় কুর্যানন নিন্দেওতৎক্্রিয়ং১প্রিয়ে 

ভক্ত্য! প্রণম্য চোত্তিষ্ভেং কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রিয়ে ॥ ১০৫ ॥ 

প্রিয়ে, সব কিছু গুরুর আজ্ঞানুসারে করতে হবে । গুরুপতীর কখনে। 
নিন্দা করতে নেই। গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে জোড়হাঁত করে 

থাকতে হয় । ১০৫ 

পশ্চাৎপদেন নির্গচ্ছেন্নমস্কৃত্য গুরেণগৃহাৎ । 

একাসনে নোপবিশেং গুরুণা তৎসমৈঃ সহ ॥ ১০৬ ॥ 

গুরুকে প্রণাম করে পিছনে পা ফেলে ফেলে গুরুণৃহ থেকে নির্গত হতে 

হবে। গুরু বা তার সমকক্ষ কারে সঙ্গে একাসনে বসতে নেই । ১০৬ 

ন বিশেদাসনে* দেবি দেবতাগুরুসমিধো । 

গুরোঃ শ্রেষ্ঠাসনংৎ দেয়ং জ্যেষ্ঠানামুত্তমীসনম্ । 

দেশ্যাসনং কনিষ্ঠানামিতরেষাঁং সমাসনম ॥ ১০৭ ॥ 

তা বি গ,__খ, শয়নং ; এ এবং র গ, জ্ঞানং। 

তা বি গ,__-ক, গ» গুবাজ্ঞামপ্রপাঁলয়ন্ ; &,--৬ এবং র গ, গুর্বাজ্ঞ!ং প্রতিপালয়েখ। 

ত1! বি গ,__-খ, গ, ঘ, ন্নালিঙ্গে ভৎস্তিযং | 

এ,__-ঘ, ঙ এবং রগ, ন বসেদাসনে। 

ত! বি গ»_ঙ এবং র গ,্ধত পাঠ ; তা বি গ, সিংহাসনং। কি606// ৬৮ 
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দেবী, দেবতা ও গুরুর সন্পিধানে আসনে বসতে নেই । গুরুকে দিতে হবে 

শ্রেষ্ঠাসন, জ্যেষ্ঠদের উত্তমাসন, কনিষ্ঠদের দিতে হবে যথানির্দি আসন আর 
অন্যদের নিজের সমান আসন । ১০৭ 

জাতি*বিদ্যাধনাঢ্যো। বা দূরে দৃষ্্া গুরুং মুদা২। 
. দগুপ্রণামং কৃত্বৈকংত৩ ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাচরেত ॥ ১০৮ ॥ 

জাতি বিদ্যা কিংবা ধনে সম্বন্ধ শিহ্যও গুরুকে দূরে দেখেই আনন্দে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করবে এবং পরে তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে । ১০৮ 

ততন্ত্রিঃ ষড় দ্বাদশ বাঃ জ্যেষ্ঠাদিঘেকমেব বা 

গুরুপ্রগুরুযোগেন« বন্দেত প্রগুরুং প্রিয়েও ॥ ১০৯ ॥ 

প্রগুরুং-_প্রগুরুকে ।॥ প্রগুরু বলতে মনে হয় পরমগ্রু অর্থাৎ গুরুর গুরুকে. 

বোঝান হয়েছে । কেননা, তন্ত্র মতে গুরু, তার গুরু পরমগ্রু, তারগুর 

পরাপরগুরু এবং তার গুরু পরমেচিগুর-_-এই গুরুচতুষ্টয় । এই গ্লোকে পরম- 
গুরু উপস্থিত থাকলে শিষ্কের কতব্য নির্দেশ করা হয়েছে । 

প্রিয়ে, তারপর তিন ছয় বা বারো বার গুরুকে বন্দন| করতে হবে । 

জ্যোষ্ঠাদির ক্ষেত্রে একবার বন্দন। বিহিত গুরু ও প্রগুরু উপস্থিত থাকলে, 
প্রগুরুর বন্দনা করতে হবে | ১০৯ 

ততো নমেদ্ গুরুং বাপি গুব্যজ্ঞাং ন বিচারয়েৎখ | 

প্রগুরোঃ সানিধো শিশ্ঠঃ স্বগুরুং*মনস! নমেং ] ১১০ ॥ 

তারপর শিষ্ঠ স্বীয় গুরুকেও প্রণাম করবে, গুরুর আজ্ঞা! বিচার করবে ন। 

অর্থাৎ গুরু প্রণাম করতে নিষেধ করলেও শিন্ত তা শুনবে না। তবে প্রগুক্ু 

উপস্থিত থাকলে নিজ গুরুকে মনে মনে প্রণাম করবে । ১১০ 

গুরুকদ্ধ্যা নমে সরব্ং দৈবতং৯তৃণমেব বা । 

ন নমেদ্দেবকদ্ধ্যা তু প্রতিমাং লৌহম্বণ্ময়ীম্ ॥ ১১১ ॥ 

গুরুবুদ্ধিতে দেবতা এমনকি তৃণ সমস্তকেই প্রণাম করবে । কিন্ত দেববৃদ্ধিতে. 
লৌহ্ময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতিমাকে প্রণাম করবে না। ১১১ 

১ ত1 বি গ,-উ, এবং র গ,যাদ। ২ এ,স্তবাদিন]। 
৩ এ, কুরাত। ৪ তা1 বি গ”_খ, ততাস্ত্রষড় বা দশ বা; এ,-ঙ এবং ব্রগ, 

ততত্রিংশদ্বা দ্বাদশ ব1। ৫ তা বি গ,_খ, ঙউ এবং র গ, গুরুত্তদৃগুরুযোগেন | 

৬ তা বিগ, _খ, ঘ' বন্দেত স্বগুরুং ; এ, _ঙ এবং র গ, বন্দে শ্রীগুরুপাদ্বরাং | 

৭ তা বিগ,_ক, খ, গ, ঘ, ততো! নমেদ্ গুরুং সোহপি গুধাজ্ঞাতং নিবারয়েৎ। 

৮ এ-ও এবং র গ, শ্রীগুরোঃ সন্নিধৌ শিষ্কো ন গুরুং। 

৯ তা বিগ,_-ঙ দেবতাং ঃ রগ, দেবতাতৃণমেব । 

১৪) 
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গুরোঃ প্রণামত্রিতয়ং জ্যোষ্ঠানামেক এব চ॥ 

পুজ্যানামঞ্জলিং১ তদ্ধদন্যেষাং বাক্যবন্দনম্ ॥ ১১২ ॥ 
গুরুকে তিনটি প্রণাম করতে হবে, জ্যে্টদের একটি করে । পুজনীয়দের 

হাত-জোড় করতে হবে আর অন্যদের কথায় বন্দনা! করতে হবে । ১১২ 

দেবান্ পিতৃন্ৎ কুলাচারান্ জ্ঞানবৃদ্ধান্্ তপোধনান্্। 
বিদ্যাধিকান্ স্বধ্সস্থান্্* প্রণন্মেং কুলনায়িকে ॥ ১১৩ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, দেবগণ, পিতৃগণ, কুলাচার্যগণ, জ্ঞানবৃদ্ধগণ, তপোঁধনগণ, 

বিদ্যাবৃদ্ধগণ, স্বধমরনিষ্ঠগণ,_-এদের প্রণাম করতে হবে । ১১৩ 

্ত্রীদ্বিষ্টং৪ গুরুভিঃ শপ্তং পাষণ্ড পণ্তিতং শঠম্। 
বিকম্নাণং কৃতঘ্নধণনাশ্রমিণঞ্চ৫ নে! নমেত ॥ ১১৪ ॥ 

নারীনিন্দিত, গুরু দ্বারা অভিশপ্ত, পাষণ্ড পণ্ডিত, শঠ, ত্ঙ্কষ্নকারী, কৃতদ্ন 

এবং চতুরাশ্রমব্যবস্থালজ্ঘনকারী-_-এদের প্রণাম করতে নেই । ১১৪ 
অনিবেদ্য গুরোর্ভঙ্ক্তে* যস্ত্বেকগ্রামসংস্থিতঃ৭ । 

অমেধ্যং তদ্ভবেদন্নং শৃকরো জায়তে ম্বৃতঃ ॥ ১১৫ ॥: 

যে গুরুর সহিত একই গ্রামে বাস করেও গুরুকে নিবেদন না করে অন্ন 

গ্রহণ করে তার সেই অন্ন অমেধ্য এবং সে ম্বত্যুর পর শুকর হয়ে জন্মায় । ১১৫ 

একগ্রামস্থিতঃ শিশ্যন্ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্। 

ক্রোশমাত্রস্থিতঃ শিষ্কে গুরুং প্রতিদিনং নমেং || ১১৬ ।। 

গুরুর সহিত একই গ্রামে বাস করলে শিষ্য ত্রিসন্ধ্যা তাকে প্রণাম করবে । 

আর এক ক্রোশ মাত্র দূরে বাস করলে প্রতিদিন একবার প্রণাম করবে । ১১৬ 

অর্দযোজনতঃ৮ শিশ্কঃ প্রণমেত পঞ্চপর্বসু । 
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি 1 ১১৭ ॥ 

তৎসংখ্যাদিবসৈম্মাসৈ$৯ শ্রীগুরুং প্রণমেৎ পরিয়ে । 

দুরদেশস্থিতঃ শিষ্যে1১* ভক্ত! তসন্নিধিং গতঃ ॥॥ ১৯৮ ॥ 

তা বি গ,--ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ $ তা বি গ, মগ্জলিস্তদ্ব। 

তা বি গ,_উ এবং র গ-ধত পাঠ ঃ তা বি গ, গুরুন্। 
তা বি গ,_ঙ এবং র গ,স্বকর্মস্থান। ৪ এ, স্রীজিতং £ ত| বি গ,_খ, স্ত্ীদুউং । 
তা বি গ,_ও এবং র গ, কৃতন্রঞ্চ নাশ্রমিণঞ্চ। | | 

তা বি গ৮_খ, গুরোর্বজে,£ এ,_-ঙ এবং র গ, গুরৌ ভুঙ-ক্তে। 
তা বি গ,-ঙ এবং র গ, যস্ত্বেগৃহ্সংস্থিতৌ | 

তা। বি গ,-খ,-ধৃত পাঠ । তা! বি গ, অর্ধযোজন গঃ। 

৯» রগ, তৎসংখ্যাদিগতৈর্মাসৈঃ। ১০ তা বিগ, এবং র গ, দরদেশে হিতে শিশ্তেঃ। 

শটি (26 / * 
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,তত্র যোজনসংখ্যোক্তমাসেন১ প্রণমেদ্ গুরুম্ । 
অতিদুরগতঃ শিষ্ঠো যদেচ্ছ! স্যাতদা ব্রজেৎ || ১১৯ ।। 

পঞ্চপর্ব-_অফ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পুণিমা এবং রবিসংক্রান্তি এই 
পঞ্চপর । 

শিষ্য অর্যোজন দূরে থাকলে পঞ্চপর্বে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবে । 

পরিয়ে একযোজন থেকে বারো যোজন পর্যন্ত দূরে থাকলে সেই সেই সংখ্যক 
দিনে বা মাসে একবার শ্রীগুরুকে প্রণাম করবে ॥। ছুরদেশস্থ শিষ্য যতযোজন 

দূরে আছে ততসংখ্যক মাসে একবার গুরুর কাছে গিয়ে তাকে ভক্তিভরে প্রণাম 
করবে । শিষ্য অতিদৃরস্থ হলে এই ব্যাপারে তার যেমন ইচ্ছা হবে তেমনি 
চলবে । ১১৭-১১৯ 

রিক্তহত্তশ্চ নোপেয়াদ্রাজানং দেবতাং২ গুরুম্। 

ফলপ্ুস্পাম্ৰরাদীনি৩ যথাশক্তয। সমর্পয়েং৪ ॥ ১২০ ॥ 

রিক্তহস্তে রাজা, দেবতা এবং গুরুর কাছে যেতে নেই । ফল-পুষস্প-বস্ত্রাদি 

যথাশক্তি এদের অর্পণ করতে হয় । ১২০ | 

এবং যো ন চরেদ্োবি ব.ন্মারাক্ষসতাং ব্রজেৎ। 
গুরুশক্তিশ্চ তৎপুত্রে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরুঃ স্মৃতঃ৫ || ১২১ ॥ 

দেবী, এ রকম আচরণ যে না করবে সে ৰল্মরাক্ষস হবে। গুরুর পত্রী, 
পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এঁদেরও গুরু মনে করতে হবে । ১২১ 

আঁত্মবিচ্চ কনীয়াংসং প্ুত্রবৎ পরিপালয়েং* । 
কুলাচার্মস্য* দেবেশি গুরুজ্যেষ্টকনিষ্ঠয়োঃ। 
গুরুকল্পস্ কুর্বাত প্রণামং স্বগুরোর্যথা ॥ ১২২ ॥ 

দেবেশী, আত্মবিং শিষ্য গুরুর কনিষ্ভ্রাতাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করবে । 
কুলাচার্য, গুরুর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, গুরুকল্প ব্যক্তি এদের স্বীয় গুরুকে যেমন প্রণাম 
করে তেমনি প্রপাম করবে । ১২২ | 

তা বি গ,_-ঙ, যোজনসংখ্যাতো মাসেন ; র গ, যোজনসংখ্যাতো বিশেষাৎ। 

রগ, দৈবতং। ৩ তা বি গ”_খ এবং র গ, ম্বরাকলৈঃ | 

তা বি গ*_ও এবং রগ, সমর্চয়েখ। « এ, গুরোঃ সমঃ। 

তা বি গ»-ঙ, পালয়েৎ পুত্রবৎ কুলম্ঃ রগ, আত্মবচ্চ কনীয়াংসং পালয়েও পুত্রব 

কুলং। ৭ তা বি গ,_খ, কৌলাচার্ধস্য। 
6০০ /9 &/ 



৩০৮ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

যাগজ্োষ্ঠঃ১ ক্রমজ্যেষ্ঠঃ কুলজ্যে্ঠভ্ৃতীয়কঃ | , 
গুরুজ্যেষ্ঠস্বতোৎ দেবি ইতি জ্যোষ্ঠচতুষটয়ম্ ॥ ১২৩ ॥ 

যাগজ্যেষ্ঠ, ক্রমজ্যোষ্ঠ, তৃতীয় কুলজ্যেষ্ঠ এবং গুরুর জ্যেষ্ঠপুক্র, এই জ্যোষ্ঠ- 
চতুষ্টয় ॥ ১২৩ 

যাগজ্যেষ্ঠাভিবাদেনও ক্রমিকাঞ্টাঙ্গযোগ তঃ। 
গুরুশ্চ কুলবৃক্ষশ্চ বন্দনীয়োৌঃ বিধানতঃ ॥ ১২৪ ॥ 

“অভিবাদন করি” এই বলে যাগজ্যেষ্ঠকে আর ক্রমজ্যেষ্ঠকে সাঙ্টাঙ্গে- 
প্রণাম করতে হবে । গুরু ও কুলবৃক্ষের বন্দনা করতে হবে যথাবিধি । ১২৪ 

পিতৃমাত্রাদিসর্বেযু পৃজ্যকোটিযু বন্ধু 
অভ্ভু্থানপ্রণামাদ্যৈরব্যক্তো৷ দোষভাগ্বহিঃ* ॥ ১২৫ ॥ 

পিতামাতাদি গুরুজন এবং পুজনীয় আত্মীয়বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন 

করতে হবে অত্যুখান, প্রণামাদি দ্বারা । দৃশ্যতঃ তা না করলে দৌষভাজন: 

হতে হয়। ১২৫ 

যদা ত্বাচার্ষরূপেশ চাত্সানং সন্প্রকাশয়েৎ। 

অত্যুথানপ্রণানাদ্যৈর্দোষভাক্ স ভবেতদা ॥ ১২৬ ॥ 

কিন্ত যখন সাধক আচার্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করবে তখন অত্যযর্থান- 

প্রপামাদি দ্বারা সে দোষভাজন হবে | ১২৬ 

পতিভূত্বা পশুভ্যশ্চ প্রণামং ঘঃ করিষ্যতি” । 
স মহাপশুরিত্যুক্তো দেবতাশাপমাপ্রুয়াৎ ॥ ১২৭ ॥ 

পতিঃ-_ প্রভু অর্থাৎ গুরু ; এখানে কৌলগুরু । 
পশ্ভ্যঃ-_-পশুভাবের সাধকদের । 

যে পতি হয়ে পশুদের প্রণাম করে তাকে বলা হয় মহাপশু । তাকে, 

দেবতার অভিশাপ লাগে । ১২৭ 

তা বি গ»_যোগজ্যোষ্ঠঃ ৪ তা বি গ»-ঙ এবং রগ, স্বজ্যোষ্ঠশ্চ। 
তা বি গ৮”--ঙ এবং র গ, গুরুজ্যেতস্ততো!। 
তা বি গ”--ক, ঙ এবং র গ, যাবজ্ড্যেন্টানুবাদেন | 
তা বি গ” ও এবং রগ, গুরোশ্চ কুলবৃক্ষস্য বন্দনানি ; তাবিগ .-খ, গুরবঃ কুল- 
বৃক্ষাশ্চ বন্দনীয়!। 

৫ তা বি গ”_-ক,রব্যক্তো দোষভাঙ. নহি; &,-উ এবং বু গ, রব্য গ্রক্রোধ লাঘবৈ2। 

৬ তা বি গ,-ও এবং র প, তদ্ যদ্দাচার্যব্বপেণ। 

৭ এ, দেষিভাক্ স নজায়তে। ৮ এ, পশুন্ পশ্চাৎ প্রণমেৎ পশুদেশিকঃ | 
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?ষা গুরুস্থানকং প্রাপ্ত: পাদৃকাপরিসংখ্যয়া১ । 

গুরুবং স তু মস্তব্যো জ্যেষৈবন্দ্যো ন চ প্রিয়েখ ॥ ১২৮ | 

প্রিয়ে, ষে বিহিত সংখ্যায় পাছ্কামন্ত্র জপ করে করে গুরুর স্থান প্রাপ্ত হয় 

তাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করতে হবে ॥। তবে জ্যেষ্ঠের। তার বন্দন। করবে না । ১২৮ 

ইতি তে কথিকং কিঞ্চিং পাছ্বকাভক্তিলক্ষণম্* । 

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্ছসি ॥ ১২৯ || 

কুলেশানী, পাদৃকাভক্তিলক্ষণ তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছু বললাম । 

আবার কি শুনতে চাও। 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহহ্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ- 

লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধাক্মায়তন্ত্রে পার্কাকথনং নাম দ্বাদশ উল্লাসঃ। ১২ 

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোতমোত্ম নিরবাণমোক্ষদার মহারহ্স্য 

শ্রীকৃলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উধ্বায়ায়তন্ত্রে পাদ্কঃকথন নামক দ্বাদশ 
উল্লাস সমাপ্ত । ১২ 

১ তা বি গ, “যে গুরুক্কানমালমৃ্ৰ্য গুরুদারাভিবন্দনং | 
২ এ, জ্যোষ্ঠপুত্রেযু চ পরিয়ে । ৩ এ, পাছুকাং ভক্তিলক্ষণমূ। 



ত্রয়োদশ উল্লাসঃ 
শ্রীদের্যবাচ। 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণাম্বতবারিধে ৷ 
বজ্তূর্মহসি দেবেশ১ লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ ॥ ১॥ 

করুণাম্বতবারিধি কুলেশ, গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ শুনতে চাই । দেবেশ, তা 

বলতে আজ্ঞা হোকৃ। ১ 

ঈশ্বর উবাচ। 

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 
তস্য শ্রবণমাত্রেণ গুরুভাবঃ২ প্রজায়তে ॥ ২ ॥ 

, দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । এটি শোনামাত্র 

গুরুভাবের উদ্ভব হয়। ২ 

দুষ্টবংশোভবং দুষ্টং৩ গুণহীনং বিরূপিণম্ঃ । 

পরশিষ্যঞ্চ পাষণ্ডং ষণ্ডং পণ্তিতমানিনম্ ॥ ৩ ॥ 

দুষ্টবংশজাত, দুষ্ট, গুণহীন, কদাকার, অপরের শিষ্ঠ, পাষণ্ড, নপুংসক, 
পণ্তিন্মন্য ৷ ৩ 

হীনাধিকবিকারাঙ্গং বিকলাবয়বান্িতম্ ৷ 

পঙ্গুমন্ধঞ্চ ৰধিরং মলিনং ব্যাধিপীডিতম্ | 8 ॥ 

অঙ্গ কম বাবাঁড়তি হওয়ার জন্য বিকৃতাঙ্গ, বিকলায়বযুক্ত, পঙ্গু, অন্ধ, 

বধির, মলিন, ব্যাধিপীড়িত । ৪ 

উৎসৃষ্টং€ দূর্মৃখঞ্চাপি স্বেচ্ছাবেশধরং প্রিয়ে। 
দুবিকারাঙ্গচেষ্টাদিগতিভাষণবীক্ষণমূ* ॥ ৫ ॥ 

প্রিয়ে, উৎসৃষ্ট অর্থাৎ সমাজপরিত্যক্ত, দুর্মৃখ, স্থেচ্ছগাবেশধারী, যার অঙ্গ 

কাজকর্ম চালচলন কথাবার্ত। চাহনি বিকৃত এরূপ । ৫ 

১ তা বি গ,--খ, মে নাথ। ২ এগ, গুরুভক্তিঃ। 

৩ এ,_খ' নইটাবয়বিনং ক্ষুত্বং) এ,_ও এবং র গ, নষ্টাম্নবয়জং ক্ষেত্রং | 
৪ তাবি গ”_-ঙ এবং রগ, নিরূপিতং। ৫ তা বিগ” __খ, উ, উচ্ছিষ্টং ৷ 
৬ তা বি গ,-ঙ এবং রগ, পরং। ৭ এ, ভীষণভীষণং। 



ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ৩১১, 

নিদ্রাতজ্্রাজড়ালস্য১দৃযুতাদিব্যসনান্থিতমূ। 
কপাটকুড্যন্তস্ভাদোৌ তিরোহিততনুং সদ1২ । 
অন্তর্ভক্তিকরং ক্ষুদ্রংও ৰাহা« ভক্তিবিবজিতম্ ॥। ৬॥। 

যে নিদ্রা-তন্দ্রা-জড়তা-আলস্য-ও দৃযতক্রীড়াদিব্যসন-সমন্থিত, সর্বদা কপাট 
দেয়াল অথবা! থামের আড়ালে গা ঢাকা দেয় এমন, যে অন্তরে অল্প ভক্তিযুক্ত, 

বাইরে ভক্তিবিবজিত ৷ ৬ 

ব্যলীকবাদিনং স্তবধং৫ প্রোষিতং প্রেষকং শঠম্৬ । 

ধনন্ত্রীশুদ্ধিরহিতং নিষেধ+বিধিবজিতম্ ॥॥ ৭ ।! 

মিথ্যাবাদী, স্তব্ধ, প্রবাসী, মন্দকর্মে প্রবর্তনকারী, শঠ, ধন এবং স্ত্রী সম্পর্কে 

শুদ্ধিহীন, বিধিনিষেধ মানে না এমন | ৭ 

রহস্যভেদকং বাপি দেবি কার্যবিনাশকম্৮ । 
মার্জারবকবৃত্তিঞ্ণ রন্ধান্বেষণতৎপরম্ || ৮ || 

দেবী, রহস্য প্রকাশক, কার্ধনাশক, মার্জারবৃত্বি, বকবৃত্তি, ছিদ্রান্বেষণ- 

তৎপর ৷ ৮ 

মায়াবিনং কৃতদ্রঞ্চ প্রচ্ছন্নান্তরদায়কম্। 

বিশ্বাসঘাতকং স্বামিদ্রোহিণং পাপকারিণম্৯ 1 ৯।। 

মায়াবী (যাদকর ১, কৃতগ্ন, অন্তরের ভাব গোপনকারী, বিশ্বাসঘাতক, 

প্রভুপ্রোহী, পাপকারাী । ৯ | 

অবিশ্বাসকরং সংশয়'আকং সিদ্ধাকাজ্কিণম্১* | 

আততায়িনমাদিংসুং কোপিতং১১ কূটসাক্ষিণম্ ।| ১০ ।। 

অবিশ্বস্ত, সংশয়াপন্ন, সিদ্ধির প্রত্যাশী নয় এমন, আততায়ী, গ্রহণেক্ছু, 

ক্রুদ্ধ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানকারী । ১০ 

তা বি গ,_-খ, তক্দ্রীজড়ালস্যব্ূপং | ২ এ, তিরোহিতমতিস্তথ]। 

এ, গুঢ়ভক্তিপরংক্ষত্তং । ৪. তা বিগ,_-ঙ এবং র গ, রাজ্য। 
তা! বি গ,_খ, কিমেকবাদিনং ভ্রুরং * এ--৬ এবং র গণ শুফং। 

ত1 বি গ,_ঙ এবং র গ, প্রেষিতং প্রেরকং শঠং। 

ত বি গ,__খ, বিশেষ । ৮ এ&,--ক, গ, ঘ, কার্যার্থসাধকং ; এ,__খ, কার্ধবিঘাতকং । 

তা বি গ,--ঙ এবং র গ, বিশ্বাসঘাতিনং দ্রোহকারিনং পাপকমিণং। 

১৪ তা বিগ, _খ, সিদ্ধিকারঙ্কিণং | 

১১ ও, কুৎসিত, 2 ত1 বি গ,_ঙ এবং র গ, আততায়িনমেকাক্ষং কুৎসিতং 
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৩১২ কুলার্ণবতনত্রম্ |. 
সর্বপ্রতারকং দেবি সর্বোৎকৃষ্টীভিমানিনম্ । 
অসত্যং নিষ্নরাসক্তং গ্রাম্যাদিৰহুভাষিণম্* ॥ ১১ 

সর্বপ্রতারক, যে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে এরূপ, সত্যবজিত, পরুষ- 

বাক্যাসক্ত অর্থাৎ পরুষভাষী, অশিষ্ঠভাষী, যে বেশী কথা বলে । ১১ 

কুবিচারখকুতর্কাদিকারকং কলহপ্রিয়ম্ । 

বৃথাক্ষেপকরং মূর্খং চপলং বাগবিড়ম্বকম্ 1। ১২ ।। 

কুবিচারকারী, কুতাকিক, কলবপ্রিয়, বৃথাপবাদকারী, মূর্খ, চপল যে 

বাক্যের দ্বারা প্রতারিত করে এমন । ১২ 
পরোক্ষে দূষণকরং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ । 

বাগ্ৰল্মবাদিনং বিদ্যাচৌরমাত্মপ্রশংসকমৃত |॥ ১৩ | 

পরোক্ষে নিন্দাকারী, প্রত।ক্ষে প্রিয়বাদী, বাক্যে ব্রন্মবাদী, বিদ্যাচোর, 

আত্ম-প্রসংশক | ১৩ 

গুণাসহিষ্ণ্মহিতমার্তং৪ ক্রোধনমমিৰকে | 
বাচালং« ছূর্জনসখং সরবলোকবিগহিতিম্ ॥| ১৪ ॥ 

অস্থিকা, গুণ সম্পর্কে অসহিষ্ণু, অহিতকারী, আর্ত, কোপন, বাচাল, 

দুর্জনের বন্ধু, স্লো কনিন্দিত | ১৪ 
পিশুনং পরসন্তাপ্যং সন্বিদপ্রণয়ং৬ পরিয়ে । 

স্বরেশ*বাদিনং স্বামিদ্রোহিণং স্বাত্মবঞ্চকম্ ॥॥ ১৫ ॥ 

পরিয়ে, পিশুন, অপরকে যে জ্বালায় এমন, বিহিত প্রথার প্রতি যার অনুরাগ 

নেই এমন, যে কেবল নিজের কষ্টের কথা বলে এমন, প্রতুত্রোহী, আত্ম- 
প্রবঞ্চক | ১৫ 

জিহ্বোপস্থপরং দেবি তস্করং পশুচেন্টিতম্ । 
অকারণদ্বেষহাসর্েশক্রোধাদিকারিণম্৮ 1) ১৬|। 

দেবী, জিহ্বোপস্থপরায়ণ, তস্কর, পশুর মতো যার আচরণ এমন, যে 

অকারণে বিদ্বেষ করে হাসে কষ্ট করে রাগ করে এমন । ১৬ 

তা বি গ,_ঘ, বনুযাজিনং । 

তা বি গ,_ঙ এবং র গ--ধৃত পাঠ; তা বিগ, ছ্ববিচার । 
তা বি গ-_খ, প্রকর্ষকং। 

তখ বি গ,__খ, আশু ) এ,-ঙ এবং র গ, আত্ম। 

তা বি গ,_খ, চার্বাকং। ৬ এ, _সঙ্থিদপ্রণবং | 

এ,--ক, শক্রেশ। ৮ এ ঘ, দারুণং। স্ট কটি ৩১6 / ৬ 
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*$অতিহাসমকর্নাণং১ মস্সাস্তখপরিহাসকম্ । 
কাম্বুকঞ্চাতিনির্লজ্জং মিথ্যাদৃশ্চেষ্টসৃচকম্ || ১৭॥ 

অতিশয়হাস্যপরায়ণ, অকম্মা, মর্মীস্তিকপরিহাসকারী, কামক, অতিশয় 
নির্লজ্জ, মিথ্যা ও মন্দকম্ে প্রেরণা দেয় এমন | ১৭ 

অসুয্লামদমাৎসরধদন্তাহহ্কারসংযুতম্ | 
ঈর্ষাপারুষ্য পৈশুহ্যকার্পণ্যক্রোধমানসম্ ॥। ১৮ | 

অসুয়া মদ মাংস দভ্ভ ও অহংকার এসবযুক্ত এমন, ঈর্ষা পারুস্য পৈশুন্য 
কার্পণ্য ও ক্রোধ এই সবে যার মন পূর্ণ এমন । ১৮ 

অধীরং দুঃখিনং ভীরুমশক্তং স্তবৃধমাতুরম্। 
অপ্রকদ্ধমতিং মন্দং মুঢংৎ চিন্তাকুলং বিটম্ | ১৯।! 

অধীর, দুঃখী, ভীরু, অশক্ত, স্তব্ধ, আতুর, অপ্রবুদ্ধমতি, মন্দ, মূঢ়, চিস্তাকুল, 

বিট। ১৯ 

তৃষ্ণীলোভমুতং দনমতুষ্টংঘ সর্ববাঁচকম্ । 

বহ্বাশিনং কপটিনং ভামকং কুটিলং পরিয়ে ॥| ২০ ॥ 
প্রিয়ে, তৃষ্ঠা-ও লোভ-যুক্ত, দীন, অসস্তষ্ট, সর্বযাচক, পেটুক, কপট, 

বিভ্রান্তিকারী, কুটিল ॥ ২০ . 

ভক্তিশ্রন্ধাদয়াশান্তিধর্সাচারবিবজিতম্ । 

মাতাপিতৃগুরুপ্রাজ্ঞসদ্ধচো। হাস্যকারকম্ ॥ ২১ ॥ 

ভক্তি শ্রদ্ধা দয়! শাস্তি ধর্ম আচার এইসব-বঙ্জিত, ষে মাতা! পিতা গুরু প্রাজ্ঞ 

ও সংলোকের কথা নিয়ে হা£সঠাট্টা করে এমন । ২১ 

কুলদ্রব্যাদিৰবীভৎসং গুরুসেবাভিমানিনম্ । 

সত্রীদ্বিষ্টং+ সময়ভ্রষ্টং গুরুশপ্তং কুলেশ্বরি । 
ইত্যাদি দোষসংযুক্তং৮ গুরুঃ শিষ্যং ন কারয়েং» | ২২॥। 

কুলদ্রব্যাি সম্বন্ধে ষে লোকের ঘ্বণা উৎপাদন করে, যে গুরুসেবার 

অহংকার করে, যে স্ত্রীলোকের ঘ্বণার পাত্র, আচার ভ্রষ্ট, গুরুশাপগ্রস্ত--এইরূপ 

সব ( উপরে বিবৃত ) দোষযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু শিষ্য করবেন না। ২২ 

&,--খ, অতিসাহ্সকর্মাণং | ২ এক, খ কর্সাস্ত। 

&,- গ৮ধত পাঠ ; তা বি গ, অশক্তভ্তভবমাতুরম্ / &,-ঘ ? শুৰধমার্ভবং | 

তা বি গণ গ, ঘ, গৃঢ়ং। 

তা বিগ, ক,খ, মশ্ডভং | ৬ এক, সত্বতে|। 

এ, খ, শ্রীহ্টং | ৮ বগ,স্ধৃত পাঠ ; তা বি শ, ইত্যাদিহগুণোপেতং ঃ 
এ, ক, গ, ঘ, লক্ষপোপেতং । ৯ বগ.-ধুত পাঠঃ তা বিগ, বিবর্জয়েখ। 

সট কি 86টি ডে 



৩১৪ কুলার্ণবতন্ত্রম্ | 

সচ্ছিষ্যস্ত কুলেশানি শুভলক্ষণসংযুতম্ । 

শ্রমাদি১সাধনোপেতং গুণশীলসমন্থিতম্ || ২৩।। 

কুলেশানী, যে সংশিষ্য সে হবে শুভলক্ষণযুক্ত, শ্রমাদিসাধনসম্পন্ন, গুণশীল- 

সমন্বিত । ২৩ 
স্বচ্ছদেহাম্বরং২ প্রাজ্ঞং ধামিকং শুদ্ধমানসমূ । 
দ্বব্রতং সদাচারং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিতমৃত ।1২৪।1 

নির্মল দেহাবরণধারী, প্রাজ্ঞ, ধামিক, শুদ্ধমানস, দৃঢ়ত্রত, সদাচারী, 

শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত । ২৪ 

দক্ষমল্লাশিনং গুঢ়চিত্তং নিব্যাজসেবকম্ । 

বিষৃশ্যকারিণং বীরং মনোদারিদ্র্যবজিতম্ |॥ ২৫ | 

দক্ষ, স্বল্লাহাঁরী, গ্ুটচিত্ত, অকপটসেবক, বিশ্বশ্যকারী, বীর, মনে দারিদ্র্য- 

হীন । ২৫ 

সর্বকার্ধাতিকুশলং স্বচ্ছং সর্বোপকারিণম্ 
কৃতজ্ঞং পাপভীতঞ্চ সাধুসজ্জনসম্মতম্ ॥। ২৬॥। 

সর্বকার্ধে অতিশয় কুশল, স্বচ্ছ, সর্বোপকারী, কৃতজ্ঞ, পাঁপভীত, সাধুসজ্জনহ 

সম্মত ৷ ২৬ 

আস্তিকং দানশীলঞ্চ সর্বভৃতহিতে রতম্। 

বিশ্বাসবিনয়োপেতং ধনদেহাদ্যবঞ্চকম্ | ২৭ ।। 

আস্তিক, দানশীল, সর্বভূতের হিতে রত, বিশ্বাস ও বিনয়-সম্পন্ন, ধনদেহাদি 

সম্পর্কে অবঞ্চক | ২৭ 

অসাধ্যসাধকং শুরমুসাহৰলসংযুতম্। 

অনুকুল হক্রিয়ামুক্তমপ্রমত্তং বিচক্ষণম্ || ২৮ 

অসাধ্যসাধনকারী, শুর, উৎসাহ-ও বল-সম্পন্ন, অনুকূলক্রিয়ামুক্ত, অপ্রমত্ত, 

বিচক্ষণ। ২৮ 
হিতসত্যমিতস্মেরভাষণং মুক্তদৃষণম্ । 
সকৃদুক্তগৃহীতার্থং চতুরং কদ্ধিবিস্তরম্ ।। ২৯ 

হিতবাদী, সত্যব্যদী, মিতভাষী, স্মেরভাষী দোষমুক্ত, যে একবার 
বলাতেই অর্থগ্রহণ করতে পারে, চতুর, প্রভু তবুদ্ধিযুক্ত ৷ ২৯ 

বস্ততো৷ পরনিন্দায়াং বিমুখং সৃমুখং প্রিয়ে । 
জিতেন্ড্রিয়ং সৃসন্তষ্টং ধীমস্তং ৰন্গ*চারিণম্ ॥ ৩০ ॥ 

১ তা বিগ, _খ,-ধত পাঠ ও তাবিগ, সমাধি । ২ তাবিগ, _খ,স্চ্ছদেছং বরং ॥ 

৩ এ লয়াহ্বিতং। ৪ তাবি গ্,--ক, অমলঞ্চ। ৫ এ. ক, গ,ঘ, বুদ্ধি। 
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প্রিয়ে স্বম্ভুতিবিমখ, পরকৃত স্বনিন্দায় প্রসন্ন, জিতেন্দ্রিয়, অতিশয় সম্তষট, 
ধীমান্, ভ্র্মচারী | ৩০ | 

ত্যক্তাধিব্যা ধিচাপল্যছ্ঃখভ্রান্তিমসংশয়ম-১ । 
গুরুধ্যানভ্ততিকথাদেবার্চাবন্দনোৎ২সুকম্ ॥ ৩১ ॥ 

আধিব্যাধিজনিত চাপল্য ছুঃখ ও ভ্রান্তি নিঃসংশয়ে পরিত্যাগকারী, গুরুর 

ধ্যান স্তুতি ও কথা সম্পর্কে উৎস্ক, দেবতার অর্চনা ও বন্দনায় উৎসুক । ৩১ 

গুরুদৈবতসম্তক্তং কামিনী পুজকং পরম 

নিত্যং গুরুসমীপস্থং গুরুসম্তোষকারকম- | ৩২ ॥। 

গুরু ও দেবতার ভক্ত, নারীর প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শনকারী, নিত্য 

গুরুসমীপে অবস্থানকারী, গুরুর সস্তোষবিধানকারী । ৩৩ 

মনোবাকৃতনুভিনিত্যং৩ পরিচর্যাঃসমুদ্যতম | 

গুর্বাজ্ঞাপালকং দেবি গুরুকীত্তিপ্রকাশকম্ 1॥ ৩৩ ॥1 

কায়মনোবাক্যে নিত্য গুরুপরিচর্যায় উদ্যত, গুকর আজ্ঞা পালনকারী, 

গুরুর কীতিপ্রকাঁশক | ৩৩ | 

গুরুবাক্যপ্রমাণজ্ঞং গুরুশুশ্রষণে রতম্ । 
॥ চিন্তানৃবন্তিনং প্রে্য«কারিণং কুলনায়িকে ॥। ৩৪ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, গুরুবাক্যকে প্রমাণজ্ঞানকারী, গুরুশুশ্রষারত, গুরুর 

চিন্তানুবর্তী, গুরুর ভূত্যকর্মে রত। ৩৪ 

জাতিমানধনে গর্ব ৬বজিতং গুরুসনিধো । 

নিরপেক্ষং গুরুদ্রব্যে তৎপ্রসাদাভিকাক্িণম || ৩৫ ।1 

গুরুর সকাশে জাতি মান ও ধনের গর্ববর্জনকারী, গুরুদ্রব্যে স্পৃহাহীন, 

গুরুর প্রসাদাকাজ্ী | ৩৫ 

কুলধর্মকথা 'যোগিযোগ্িনীকৌলিকপ্রিয়ম্ ৷ 
কুলার্চনাদিনিরতং কুলদ্রব্যাজুগুপ্সকম্৮ ॥। ৩৬ ॥| 

কুলধর্সকথা যোগী যোগিনী ও কৌলিকদের প্রতি যার প্রীতি, কুলার্চনাদি- 

নিরত, কুলদ্রব্যের প্রতি জৃগুপ্সাহীন । ৩৬ 

১. ত| বি গ, _খ, চাপল্যং দৃুঃশস্কাতঙ্কসংশয়ং। ২ এক, নন্দনোৎস্কং। 

৩ তাবিগ,_ক, সার্ধং। ৪ এ,_খ, গুরুকার্য। 
€ এ,_খ, প্রেক্ষা ' ৬ এ, লজ্জাভিমানগবাদি । 

৭ তা বিগ,_-ঙ এবং রগ, মহা] ৮ এ”_কুলত্রব্যান্ুগুগ্নং | 



৩১৬ কুলার্ণবতত্ত্রমূ 

জপধ্যানাদিনিরতং মোক্ষমার্গাভিকাত্জিণম১ | 

কুলশাস্তরপ্রিয়ং দেবি পশু২শান্ত্রপরাঙমুখম্ । ঃ 

ইত্যাদি লক্ষণোপেতং গুরুঃ শিষ্যং পরিগ্রহেৎ || ৩৭ | 

জপধ্যানাদিনিরত, মোক্ষমার্গের অভিলাষী, কুলশান্ত্র যার প্রিয়, পশুশান্ত্র- 

বিমুখ--এই সমস্ত লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তিকে গুরু শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন । ৩৭ 

শ্রীগুরুঃ পরমেশানি শুদ্ধবেশো মনোহর । 

সর্বললক্ষণসম্পন্নঃ সর্ধাবয়বশোভিতঃ ৩৮ || 

পরমেশানী, শ্রীগুরু হবেন শুদন্ধবেশ, মনোহর, সর্লক্ষণসম্পন্ন, সর্বাবয়ব 

শোভিত ৷ ৩৮ 

সর্বাগমার্থতত্ৃজ্ঞঃ সর্বতন্ত্র৩বিধানবিৎং । 

লোকসম্মোহনকরে।* দেববৎ প্রিয়দর্শন ॥ ৩৯ ॥ 

সর্বাগমার্থতত্বজ্ঞ, সবতন্ত্রবিধানবিং, লোৌকসম্মোহনকারী, দেবতার মতো! 

প্রিয়দর্শন । ৩৯ 

সুমুখঃ সুলভঃ স্বচ্ছে! ভ্রমসংশয়নাশক2৫ । 

ইঙ্গিতাকারবিৎ প্রাজ্ঞ উহাপোহবিদৃজ্্বল2৬ ৪ ৪০ ॥ 

সুমুখ, সুলভ, স্বচ্ছ, ভ্রমসংশয়নাশক, আকার-ইঙ্গিতের অর্থবিদ্, প্রাজ্ঞ 
'সিদ্ধান্ত-ও পৃর্বপক্ষ-বেত্তা, উজ্জ্বল । ৪০ 

অর্ভলক্ষ্যো৭ ৰহির্রন্টিঃ সর্বজ্ঞো দেশকালবিং । 
আজ্ঞাসিদ্ধিত্ত্রিকালজ্ঞে নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ ॥ ৪১ ॥& 

অন্তরে যার লক্ষ্য কিন্ত দৃর্টি বাইরে, সর্বজ্ঞ, দেশকালবেতা, সিদ্ধি যার 

আজ্ঞাকারী, ত্রিকালজ্ঞ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করতে সমর্থ ৷ ৪১ 

বেধকো। ৰোঁধকঃ৮ শাস্তঃ সর্জীবদয়াপরঃ2৯ ॥ 

স্বাধীনেক্ড্রিয়সঞ্চারষড়বর্গবিজয়ক্ষম2১ 0৪২ ॥ 

১ তা বিগ,_সৌখামাজ্ঞাদিকাজিক্ণং। ২ এ, পৃথকৃ। 

৩ তা বিগ, _ঘ, ও এবং রগ,.ধৃত পাঠ? তা বি গ, স্বমন্ত | 

তাবি গ,খ,উ এবং রগ, লোকসম্মৌোহনাকারে। 

তা বি গ,-_-খ, স্বচ্ছঃ সংশয়চ্ছিদসংশয়$ | 

এ, _ঙ এবং র গ, বিচক্ষণঃ | ৭ তাবি গ”_খ, অন্তমুখো। 
এবেধকোবাধকঃ 1 এ,_-গ, ঘ, বেদকো বোধকত। 

এঁ-ঙ এবং র গ, সবজীবদয়াকরঃ। 

তা বি গ,--ক, গ, ঘ, বিজয় প্রিয়) £ এ, ও এবং র গ, বিজয়প্রদঃ। 

৪৬ 96 %৯ 

৯ গু 
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বেধক- _নিগৃ রহস্যভেদসমর্থ । ফড়বর্গ__কামাদি ষড়রিপু। 

বেধক, বোধক, শান্ত, সবজীবে দয়াপরায়ণ, ইন্ড্রিয়সঞ্চার ধার আয়ত্তে, 

যড়্বর্গ জয় করতে যিনি সমর্থ । ৪২ 

অগ্রগণ্যোহতিগস্ভীরঃ পাত্রাপাত্রবিশেষবিৎ । 

শিববিকু্সমঃ সাধুর্মন্দদর্শনদূষক£১ ॥ ৪৩ ॥ 

অগ্রগণ্য, অতিগস্ভীর, পাত্রাপাত্রের ভেদবেতা, শিব এবং বিঞ্ু্র প্রতি 

তুল্যবুদ্ধি, সাধু, মন্দমতিদের মতবাদের নিন্দাকারী | ৪৩ 
নির্মলো২ নিত্যসন্তৃষ্টঃ স্বতন্ত্রো মন্ত্রশক্তিমান৩ । 

সভ্তক্তবংসলো ধীরঃ কৃপালুঃ স্মিতপুর্ণবাকৃ ॥ ৪৪ ॥ 

নিল, নিত্যসন্তষ্ট, স্বতন্ত্র, মন্ত্রশক্তিযুক্ত, সদ্ভস্তবংসল, ধীর, কৃপালু, ঈষং 
হেসে কথা বলেন এমন 199 

ভক্তপ্রিয়ঃ সদোদারো গ্ভীরঃ শিষ্টসাধক2 । 

স্বেটদেবগুরুজ্যেষ্ঠ৬বনিতাপুজনোৎসুকঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ভক্তদের প্রিয়, সদ] উদার, গম্ভীর, উৎকৃষ্ট সাধক, ইসউদেবতা গুরু জ্যেষ্ঠ 

এবং শক্তির পৃজায় উৎসুক । ৪৫ 
নিত্যে নৈমিতিকে কাম্যে রতঃ কর্মণ্যনিন্দিতে" 

ব্রাগদ্েষ৮ভয়ক্লেশদস্ভাহঙ্কারবজিতঃ ॥ ৪৬ ॥ 

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ অনিন্দিত .কর্মে রত, রাগ দ্বেষ ভয় 

ক্লেশ দম্ভ অহংকার এসববজিত । ৪৬ 

স্ববিদ্যানুষ্ঠানরতো ধর্মাদীনামৃপার্জক£৯ | 
যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টে। গুণদেষবিভেদক ॥ ৪৭ ॥ 

১ তা বি গ”_খ, শিববিজ্ঞপশুঃ সাধু: পশুদর্শনদ্বষকঃ ; এঁ,_ঙ এবং র গ, সাধুমনুভৃষণ- 
ভূষিতঃ। ২ তা বি গ,__খ, ঙ, এবং র গ, নির্মমো। 

৩ তা বিগ, _খ, নিত্যমালোকা স এব দেবত। প্রিয়ে ; এঁ,-উ এবং বর গ,স্বতন্ত্রো হন ভু 

শর্তিমান্। ৪ তা বি গ»-_খ, গ্রহকারক:। 

৫ তা বিগ, _খ, ভক্তিপ্রিয়ঃ সরবশাস্ত্রজ্ঞ শুভশিষ্ট ইতি ক্রমং ; এ, এবং রগ, ভক্ত- 

প্রিয়; সমো! দেবি গম্ভীরত শিউসাধকহ। 

৬ তা বিগ, _খ, গুরুঃ প্রাজ্ঞো ; এ,” এবং র গ, জেষ্ঠো দেবগুরুশ্রেষ্ঠো | 

৭ তা বি গ,_খ, কর্মণি নিন্দিতে। 

৮. এক, বাগ্দ্ষক £ &_উ এবং র গ, বাগ্ধিদ্বেষ। 
৯ তাবি গ, __খ, স্ববিদ্তানুষ্ঠানতপোধর্মপাঞ্চ প্রকাশকঃ ঃ এ_ঙ এবং র গ, ধর্মজ্ঞানার্থ- 

দর্শকঃ। 
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স্ববিদ্যানুষ্ঠানরত, ধর্মাদি অর্জনকারী, যদৃচ্ছালাভসন্তষ্ট, গু৭ ও দোষের ভেদ 
করতে সক্ষম । ৪৭ 

সত্ীধনাদিঘনাসক্তো ছুঃসঙ্গ ব্যসনাদিষু১ । 
সর্বাহভাবসংযুক্তে নিদ্বন্দে! নিয়তত্রতঃ ॥ ৪৮ ॥ 

নারী ধন কুসঙ্গ ব্যসনাদির প্রতি অনাসক্ত, সবই-আমি এই ভাবযুক্ত, নিদ্বন্ঘ, 

নিয়তব্রত । ৪৮ | 

অলোলুপ হ্াসঙ্ষম্চও পক্ষপাতী বিচক্ষণঃ। 
বিত্তবিদ্যাদিভিমনন্তরযন্ত্রতক্ত্রাদ্যবিক্রয়ী ॥ ৪৯ ।। 

অলোলুপ, আসক্তিহীন, স্বধর্ম ও স্ব-সন্প্রদায়ের পক্ষপাতী, বিচক্ষণ, বিত্ত ব! 

বিদ্যার বিনিময়ে মন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদি অবিক্রয়ী ৷ ৪৯ 

নিঃসঙ্গে। নিবিকল্পশ্চ নির্ণাতাআতি্ধাসিকঃ। 
তুল্যনিন্দাস্তরতিম্মীনী নিরপেক্ষে। নিরাময়ঃ৫ | 
ইত্যাদিলক্ষণোপেতঃ শ্রীগুরঃ কথিতঃ প্রিয়ে ।। ৫০ | 

নিঃসঙ্গ, নিবিকল্প, আত্মাবধারক, ধাগ্সিক, নিন্দ! ও স্ততিকে তুল্যজ্ঞানকারী, 
মৌনী, নিরপেক্ষ, নিরাময় _প্রিয়ে, শ্রীগুরুকে এইসব লক্ষণযুক্ত বল? হয় অর্থাৎ 
এইসব লক্ষণযুক্ত যিনি তিনি গুরু হতে পারেন । ৫০ 

যঃ শিবঃ সবগণঃ সৃক্ষশ্চোন্মনা নিষ্কলোহব্যয়ঃ৬। 
ব্যোমাকারে। হাজোইনস্তঃ স কথং পৃজ্যতে প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥ 

প্রিয়ে, যিনি শিব, সর্বগ, সৃঙ্ষ্, উন্মনা ( অর্থা মনের পারে অবস্থিত ), 

নিষ্কল, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তার পুজা কি করে হবে । ৫৯ 
অতএব শিব$* সাক্ষাদ্ গুরুরদূপং সমাশ্রিতঃ। 

ভক্ত্য। সম্পুজিতো” দেবি ভুক্তিং মুক্তিং প্রষচ্ছতি ॥ ৫২ ॥ 

অতএব, ওগো দেবী, শিব সাক্ষাৎ গুরুরূপ ধারণ করেন। ভক্তিভরে 

তার পুজা! করলে তিনি তৃক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন । ৫২ 

১. তা ব গ”_খ, ব্যসনোক্মিতঃ ; এ৮_৩ এবং র গ, হুঃসঙ্গে। ব্যসনাদিযু । 
২ তা1বি গ,_ও এবং রগ, সম্তষ্টো। 

৩ তাঁবি গও এবং রগ," পাঠ) তা বি গণভ্সঙ্কল্প ; &,_খ, অলোলুপোহ- 

হিংসকশ্চ। | 

তা বি গ,_-খ, ও এবং বর গ,*ধুত পাঠ ঃ তা! বি গ, নির্ণাতার্থোহতি | 
তা বি গ,--খ, ঙ এবং র গ, নিয়ামকঃ॥ 

রগ, সৃক্ষো। নিফলম্চোন্সনাব্যয়ঃ | 

তা বি গ৮_ঙ এবং রগ, গুরুঃ। ৮ তাবিগ,_খ, ও এবং রগ, অম্পূজয়েদ্দেবি। এটি € কি 5 
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, শিবোহহং নাকৃতির্দেবি নরদৃগৃ্গোচরো নহি১। 

তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিস্তান্ রক্ষতি ধামিকান্ৎ ॥ ৫৩ ॥ 
দেবী, আমি শিব, আকারহীন, মানুষের দৃষ্টিগোচর নই। সেইজন্য, শিব 

শ্রীগুরুরূপে ধামিক শিষ্কদের রক্ষা করেন অর্থাৎ আমিই গুরুরূপে ধামিক 
শিষ্তদের রক্ষা করি । &৩ 

মনুষ্তচক্নণাবদ্ধঃ৩ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্য়ম্ । 
সচ্ছিষ্াঃয়ানুগ্রহার্থায় গুটং পর্টতি ক্ষিতৌ৷ ॥ ৫৪ ॥ 

সাক্ষাৎ পরশিব স্বয়ং মনুস্তচ্মীরৃত হয়ে সংশিষ্যদের ১০৬ করার জন্য 
সংসারে গুঢ়ভাবে বিচরণ করেন । ৫৪. 

সভ্তক্তরক্ষণায়ৈব নিরাকারোহপি সাকৃতিঃ৫ | 

শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীব হি চেষ্টতেও ॥ ৫৫ ॥ 

কৃপানিধি শিব নিরাকার হলেও সদ্ভক্তদের রক্ষার জন্য আকার ধারণ 

করে সংসারে সংসারী লোকের মতো ব্যবহার করেন । ৫৫ 

_. ললাটলোচনং চান্দ্রীং কলামপি চ দোর্দিয়মূ । 
অস্তনিধায় বর্তেত৭ গুরুরূপো মহীতলে ॥ ৫৬ ॥ 

ললাটলোচনং-_ললাটস্থ লোচনকে অর্থাৎ তৃতীয় নেত্রকে। ত্রিলোচন 

শিবের তৃতীয় নেত্র ললাটে। চান্দ্রীং কলাং--চন্দ্রকল1। শিবের মাথায় 
চক্দ্রকল] অবস্থিত । 

দোর্দয়ং__দুটি বান্থু। এখানে চতুর্তজ শিবের কথ] বল! হচ্ছে । চাঁরটির 
মধ্যে ছুটি ভঁজ বা বাছু। 

ললাটস্থ নেত্র, চক্দ্রকল! এবং ছুটি বাহু ভিতরে রেখে অর্থাৎ প্রকট না করে 

ইনি গুরুরূপে জগতে বিরাজ করেন । ৫৬ 
অন্রিনেত্রঃ শিবঃ সাক্ষাদচতুর্বানুরচ্যুতঃ | 
অচতুর্বদনে। ৰংন্গ শ্রীগুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥ 

প্রিয়ে, বল হয় শ্রীগুরু সাক্ষাৎ শিব কিন্ত ত্রিলোচন নন, বিগ কিন্তু চততুভুজ 
নন, ত্রন্া কিন্ত চতুরানন নন। ৫৭ 

১ তা বিগ,__-খ, শিব! দিব্যাকৃতির্দেবি নরদৃগ্গোচর] নহি); এ৮--ঙ এবং রগ, শিবো- 

হহমাকৃতি। ২ ত1!বিগ”_ঙউ এবং রগ, সবদা। 

৩ এ, নদ্ধ। ৪ তা বি গ,_ঘ, ঙ এবং র গ, স্বশিষ্য। | 

৫ তাঁবিগ, ও এবং রগ, নিরহংকারমাকৃতি | ৬ এ, চেডিতঃ। 

4 তাবিগ,খ,ধত পাঠ ॥ তা বি গ, অন্তর্ধার় চ বর্তেয়ং ; এ, _ও অস্তধধ্যানে চ বর্তো- 

ইয়ং? রগ, অন্তর্ধ্যানে চ বক্মেোেহয়ং। 
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নরবদৃদৃশ্যতে লোকে শ্রীগুরুঃ পাপকর্মণ!| । ূ 

শিববদ্দৃশ্যতে লোকে ভবানি পুণ্যকর্মণা১ ॥ ৫৮ ॥ 
ভবানী, পাঁপকর্মা ব্যক্তি শ্রীগুরুকে মানুষের মতো দেখে আর পুণ্যকর্মা 

ব্যক্তি দেখে শিবের মতো । ৫৮ 

শ্রীগুরুং পরমং তত্বং তিষন্তং চক্ষরগ্রতঃ । 
মন্দভাগ্যা ন পন্যন্তি হ্যন্ধাঃ২ সৃর্যমিবোদিতম্ ॥ ৫৯ ॥ 

অন্ধের যেমন উদিত সূর্যকে দেখতে পায় না তেমনি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিরা 
চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান পরমতত্বের বিগ্রহরূপী শ্রীগুরুকে দেখতে পায় 
না । ৫৯ 

গুরুঃ সদাশিবঃ সাক্ষাৎ সত্যমেব ন সংশয়2 | 

শিব এব গুরুর্নোচেতুক্তিং মুক্তিং দদাঁতি কঃ ॥ ৬০ ॥ 

গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব একথা নিঃসংশয় সত্য । শিবই গুরু । নৈলে ভৃক্তি- 
মুক্তি দেবে কে ? ৬০ 

সদাশিবহ্য দেবহ্য শ্রীগুরোরপি পাবতি । 

্ উভয়োরস্তরং নান্তি যঃ করোতি স পাতকী ॥ ৬১ ॥ 

পাবতী, দেব সদাঁশিব এবং শ্রীগুরুর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। যে ভেদ 

করে সে পাতকী । ৬১ 

দেশিকাকৃতিমাস্থায় পশোঃ পাশানশেষত2৪ । 

ছিত্বা পরং পদং দেবি নয়ত্যেনমতো গুরুঃ৫ 2৬২ ॥ 

দেবী, দেশিকরূপে শি্কের পশুপাশ নিঃশেষে ছিনন করে তাকে পরমপদ 
প্রাণ্ত করান । এইজন্যই তিনি গুরু | ৬২ 

সব্ানুগ্রহক্তৃত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিত। 

আচার্যবূপমাস্থায় দীক্ষ্র] মোক্ষয়ে পশুন্ ॥ ৬৩ ॥ 

সধানুগ্রহকতৃত্বসম্পন্ন করুণানিধি ঈশ্বর আচার্ধরূপ ধারণ করে পশুদের দীক্ষা 
দিয়ে মুক্ত করেন। ৬৩ | 

তা বি গ,__খ, সাক্ষাৎ নরাণাং পুণ্যকর্মণা £ এক, গ, ঘ, নরাপাং পুপ্যকমিণাং। 
এঁ, ক, জ্যোৎসা ; এ” ঙ এবং রগ শুন্কাঃ। 

এঁ»”_-ঙ এবং র গ, শিবন্দপী | 

তা বি গ»_খ, পাশানুদোষতঃ £ এ, এবং রগ, পশুপাশানশেষতঃ। 
তা বিগ,_খ, নয়ত্যেনমিতি শ্রুতিঃ) তা বি গ,_উ এবং র গ, নয়ত্যেবমতো গুরুঃ। হি 606 / ৪ 
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খা ঘটশ্চ কলসঃ কুম্তশ্চৈকার্থবাচকঃ। 

থা দেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরুশ্চৈকার্থ উচ্যতে ॥ ৬৪ ॥ 

যেমন ঘট কলস এবং কুস্ত একার্থবাচক তেমনি দেবতা মন্ত্র এবং গুরু 
একার্থবাচক বলা হয় । ৬৪ 

যথ। দেবস্তথা মন্ত্রো যথ। মন্ত্রস্তথা গুরু2। 

দেবমন্ত্রগুরণাঞ্চ পৃজায়াঃ১ সদ্বশং ফলম্ ॥ ৬৫ ॥ 

যা দেবতা তাই মন্ত্র যা মন্ত্র তাই গুরু । দেবত। মন্ত্র এবং গুরুর পুজার 

একই রকম ফল হয় । ৬৫ 

শিবরূপং সমাস্থায় পূজা গৃহ্রামি২ পার্বতি । 

গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশানিকৃস্তয়েও ॥ ৬৬ 

পার্বতী, আমি শিবরূপ ধারণ করে পৃজ! গ্রহণ করি আর গুরুরূপ ধারণ 

করে জীবের ভবপাশ ছিন করি । ৬৬ 

সিদ্ধাত্তসারবেত্তাহং কীজোহইমিতি ৰোধকৃৎ। 

অবিচ্ছিন্নঃ সদ হৃষ্ট হৃদয়ে! গুরুরূচ্যতে ॥ ৬৭ | 

“আমি সিদ্ধান্তসারবেতীা, আমি বীজ"_-এই বোধ যিনি জন্মাতে পারেন, 

যিনি ব্রন্মাবিচ্ছিন্ন এবং সর্বদা হৃফ্হৃদয় তাকেই গুরু বলা হয় । ৬৭ 

যে। বিলজ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ সদ1& । 

জ্যোতিত্বর্ণাশ্রমী যোগী স গুরু? কথিতঃ প্রিয়ে | ৬৮ ॥ 

পরিয়ে, যিনি বর্ণাশ্রম অতিক্রম করে সর্বদা! আত্মস্থ, ধার কাছে পরমজ্যোতিই 
বর্ণাশ্রম, যিনি যোগী, তাকেই গুরু বলা হয় । ৬৮ 

ষড়ধ্বানং ষড়াধারং" ষোড়শাধারনির্ণয়ম্৮ । 

যে জানাতি বিধানেন স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥ 

ষড়ধবা__বর্ণ, পদ, মন্ত্র, কলা, তত্ব এবং ভবন এই ছটি অধব! অর্থাৎ পথ ব। 

উপায় । 

ষড়াধার-__ষট্চক্র, ষথা-__মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ 

এবং আজ্ঞা । 

১ তা! বি গ,_-ও এবং র গ,-্ধৃত পাঠ; তা বি গ+ পুজয়।। 
২ তা বি গ,_-খ, ও এবং র গ, গৃহাতি। 

৩ তা! বিগ” খ, ন্নিকৃস্ততি ; এ ৬, শ্লিকৃম্তয়েৎ। ৪ অবিচ্ছিন্নসমাহষ্ট । 

৫ তাবিগ, _খ,হ্বিরা মতিঃ। ৬ এ, সোতি। 

৭ তাবিগ,_ও এবং র গ,--্ধুত পাঠঃ তা বি গ, নবাধারং ষড়ধবানং | 

৮ রগ, ষোড়শারবিনিরয়ং। | 

২১ 
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ফোড়শাধার-_মূলাধার, ্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, বিন্দু, 
কলা, নিবোধিক], অরধেন্দ, নাদ, নাদাস্ত, উন্মনী, বিশুচক্র, ঞ্বমগ্ডল ও শিব। 
_ দ্রঃ শান্ত্রমূলক.ভারভীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৬২-৬৩। 

প্রিয়ে, যিনি ষড়ধবা, ষ়্াধার এবং যোড়শাধার যথাবিধি নির্ণয় করতে 
জানেন তাকে গুরু বলা হয় । ৬৯ 

দৃশ্যং বিনা স্থির] দৃষ্টিশ্ননশ্চালম্বনং বিন] । 
বিনায়াসং স্থিরো বাযুর্যস্য স্যাৎ স গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥ 

প্রিয়ে, দৃশ্যবস্ত ছাড়াই ধাঁর দৃষ্টি স্থির, আলম্বন ছাড়াই ধাঁর মন স্থির এবং 
কোন আয়াস ছাড়াই ধার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থির হয়, তিনিই গুরু | ৭০ 

ষত্তু সংবিত্তিজননং৯ পরানন্দসমৃত্তবম্ । 

ততত্বং বিদিতং যেন স গুরুঃ কুলনায়িকে ॥ ৭১ ॥। 
ওগো কুলনায়িকা, চিং-এবং আনন্দ-সমুভ্তব তত্ব যিনি অবগত তিনি 

গুরু । ৭১ 

ভূততবো তন্ত্রমন্ত্রৌ বেতি যঃ শাক্তশাভবম্২ | 
বেধঞ্চ ড়্বিধং দেবি স হি বেত্তি পরো গুরুঃ৩ || ৭২ ॥ 

বেধঞ্চ ষড়বিধং__যড়্বিধ বেধ । আণব, শাক্ত এবং শাসম্তব এই ত্রিবিধ 

বেধ। এর প্রত্যেকটি আবার বাহ ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ । কাজেই বেধ- 
সংখ্য। ছয় (৩১২)। 

ধিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ তন্ত্র ও মন্ত্র, শাক্তমত ও শাস্ভব মত এবং ষড়বিধ 

বেধ জানেন তিনি পরগুরু । ৭২ ্ 

পদবর্ণ কলামন্ত্রমগডলে ভূবনাহবায়ং৪ । | 

শোধয়েদ্ যঃ ষড়ধ্বানং স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৩।। 

প্রিয়ে যিনি পদ, বর্ণ, কলা, মন্ত্র, মণ্ডল এবং ভূবন নামক বড়ধব! শোধন 
করেন ক্কাকে গুরু বল! হয় । ৭৩ 

১ তা বিগ”_ক, ৰহুসম্পত্তিজননং ; এ-_ঙ এবং র গ, সত্বসদ্বিতিজননং | 
২ তা বিগ”_খ, ভুতো! ভাবে! ভত্ররৌজ্রৌ শক্যতে শাভভবমেব যঃ £ &৮_ঙ এবং র গ,. 

শক্তিশাস্ভববিত্তমঃ | 

৩ তা বি গ”--ঙ এবং র গ,ধৃত পাঠঃ তথ বি গ, বেধকরো। গুরুঃ ) হি বেদস্য ষড়,. 
'বিঘং দ্বেবি ষ হি বেধকবো গুরুঃ। 

৪ এ,_গ,ধত পাঠঃ তা বি গ”-ক,খ, পরবর্ণকলামন্ত্রত্তত্বভৃবনাশ্রক়্ং ; তা বি, গ» 
পদ্মন্ত্রকলাযন্ত্রসতত্বতদ্গুণ:হবয়ম্ । 
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বেধং পদং নিরোধঞ্চ+ গ্রহণং মোক্ষণং তথা । 

যে! বা সম্যগ্বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥। ৭৪ 1 

পরিয়ে, বেধ, পদ, নিরোধ, গ্রহণ, মোক্ষণ, যিনি যথাবিধি জানেন স্তাকে 

গুরু বলা হয । ৭৪ 

জাগ্রং স্বপ্রঃ সুযুপ্তিশ্চ তুরীয়ং তদতীতকম্। 

যে৷ বেত্তি পঞ্চকং দেবি স গুরুঃ কথিতঃ পরিয়ে ॥॥ ৭৫ ॥ 

দেবী, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুপ্তি, তুরীয় এবং তুরীরাতীত এই পঞ্চ অবস্থ। যিনি 
অবগত আছেন, প্রিয়ে, তাকে গুরু বলা হয় । ৭৫ 

পিগুং পদং তথা দূপং বূপাতীতং চতুষ্টয়ম্ । 

যে বা সম্যপ্বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে 1॥ ৭৬ 

প্রিয়ে, পিণু, পদ, রূপ এবং রূপাতীত এই চতুষ্টয় যিনি সম্যক জানেন 

তাকে গুরু বলা হয় । ৭৬ 

যে বা পরাঞ্চ পশ্যন্তীং মধ্যমাং বৈখরীমপি । 

চতুষ্টয়ং বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে || ৭৭ ॥। 
চতুষ্টয়ং-__ৰাকৃচতুষ্টয্ন অর্থাৎ পরা পশ্যান্তী মধাম! এবং বৈখরী এই চতুবিধ 

শব, “বৈখরী থেকে পরা পর্যন্ত শব্দের ক্রমসূস্ক্স স্তর বা অবস্থা সূচিত 
হয়েছে । বৈখরী স্কুল, মধ্যমা সৃশ্ষ্প, পশ্যন্তী সৃল্সতর এবং পরা সৃশ্্সতম ।” 
শাক্তদর্শনে শব্রব্রদ্দকে বলা হয় নাদ। পরাদি বাক বা শব নাদেরই চত্ুবিধ 
রূপ ।- দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিপাধন1, ১ম সং, পৃও.৩৭৩। 

প্রিয়ে, যিনি পরা! পশ্থান্তী মধ্যম! বৈখরী এই বাকৃচতুষ্টয় জানেন তাকে গরু 

বলা হয় । ৭৭ 

আত্মবিদ্যাশিবসর্বমিতি তত্বৎচতুষ্টরম্ । 

যো বেততি পরমেশানি স গুরুরাপরঃ প্রিয়েত 1 ৭৮।। 
তত্বচতুষ্য়ং--আত্মতত্ব, বিদ্যাতন্ত্র, শিবতত্ব এবং সর্বতত্ব এই চতুবিধ তত্ব ॥ 

এটি বিশেষ সন্প্রদায়সন্মত মত। কেননা, সাধারণতঃ শৈবশাক্ত দর্শনে 

'শিবাদিক্ষিত্যন্ত যট্ত্রিংশত্ৃত্বকে তিনভাগে ভাগ কর! হয়; যথা__আত্মতত্ব, 

বিদ্যাতত্ব এবং শক্তিতত্ব ; অথব। নরতত্ব, শক্তিতত্ব এবং শিবতত্ব । শক্তিতত্ন ও 

শিবতত্ব এই উভয়ে মিলে শক্তিতন্ব। যেহেতু শিব ও শক্তি অভিন্ন সেই 

হেতু এই উভয় তত্বকে শিবতব্বও বলা যায় । আরোহক্রমে “ক্ষিতিতত্ব থেকে 

১ তাবি গ,_ঙ এবং র গ»-ধত পাঠ; তা বি গ, বিরোধঞ্চ ; এ, খ-ঘটং নিরোধশ্চ। 
২ তাবিগ,-ঙ এবং রগ, বিদ্যা । ৩ রগ, গুরুঃ পরমো মতঃ। 
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মায়াতত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ব, শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিবতত্ব পরাস্ত বিদ্যাতত্ব আর 

শক্তিতত্ব ও শিবতত্ব শক্তিততৃ বলে গণ্য হৃয়।” অবিভক্ত যট্ত্রিংশতত্ব সর্বতত্ব । 

--্তত্বসন্বন্ধে দ্রঃ এ, পৃঃ ২৮৪-২৮৬। 

ওগে। পরমেশানী, আত্মতত্ব, বিদ্যাতত্ব, শিবতত্ব ও সর্বতত্ব এই তত্বচতুষটয় 
যিনি সম্যক অবগত আছেন তিনি গুরু, অপর কেউ নয় । ৭৮ 

পাশচ্ছেদং১ বেধদীক্ষাঁং পশুগ্রহণ২মেব চ। 

ত্রিবিধং যে বিজানাতি স গুরুঃ পরমো৷ মত 1 ৭৯ || 

পাশচ্ছেদং_-পাশছেদন। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল আর 

জাতি এই অষ্ট পাশ। এই অষ্ট পাশের ছেদন । অবশ্য, পাশের সংখ্যা 

বাহান্ন বা বাঘন্টরিও নির্দেশ করা হয়েছে ।__দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 

১ম সং, পৃঃ 8৪৪৬। 

বেধদীক্ষাং--বেধদীক্ষা বা বেধময়ী দীক্ষা । একে মনোদীক্ষা বা মানস- 

দীক্ষাও বলা হয়। আলোচ্যমান তন্ত্রে (১৪।৩৭ ) «এই দীক্ষার বৈশিষ্ট্য 

সম্বন্ধে বল! হ্য়েছে--কৃর্ম যেমন নিজের ছানাগুলিকে শুধু ধ্যানের দ্বারা পোষণ 

করে বেধদীক্ষা উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার অর্থাৎ এই দাক্ষায় গুরু 

ধ্যানের দ্বারাই শিষ্কে দীক্ষিত ব! প্রবুদ্ধ করেন ।”- দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৬৯৪-৯৫ | 

পশুগ্রহণম্-_পশুগ্রহণ অর্থাং পাশবদ্ধ ব্যক্তিকে পারমীধিক সাধনায় 

আকর্ষণ । 

পাশছেদন, বেধদীক্ষা এবং পশুগ্রহণ এই ত্রিবিধ কমন যিনি জানেন তিনি 

গরম গুরু বলে স্বীকৃত । ৭৯ 
পদং পাশং পশুনাঞ্চ রহস্যার্থং বিধানতঃ। 

যো জানাতি বরারোহে স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৮০ ।। 

প্রিয়ে, ওগে! বরারোহা, পদ পাশ এবং পশুর রহ্স্যার্থ যিনি যথাবিধি 

জানেন তাকে গুরু বলা হয় । ৮০ 

চক্রসঙ্কেতকং মন্ত্রপূজাসন্কেতকং তথা । 

ত্রিতয়ং যো বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ৪ প্রিয়ে ।॥ ৮১ ।। 

- প্রিয়ে, যিনি চক্রসন্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত এবং পৃজাসঙ্কেত জানেন তাকে গুরু, 

বলা হয় । ৮১ 

১ তা বিগ, _গ, পশুভ্তসম্তং ; এ” ঘ, ও এবং র গ, পশুস্তোভং। 

, হ তাবিগ,-গ, পশুথহন ৪ এ, -উ এবং র গ, পশুপ্রহর | 

৩ রগ,ধুত পাঠঃ তা বি গ, মন্ত্রং ) এক, যন্ত্রং। ৪ রগ, পরমো মতঃ |. 
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বাঁণৈতরম্বয়স্ত।খ্যলিঙ্গত্রিতয়সংস্থিতিম্ । + 
তত্বৃতো! যো বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে১ | ৮২11 

বাণলিক্ষ-_অনাহত চক্রে একটি ত্রিকোণ আছে। “এই ত্রিকোণের মধ্যে 

কনকাকার অঙ্গরাগের দ্বার! উজ্জ্বল বাঁণলিঙ্গ অধিষ্টিত।” 
্বয়স্ুলিঙ্গ__মূলাধারচক্রে চতুর্দল পদ্মের কণিকাভ্যন্তরে আছে ত্রৈপুর নামক 

ত্রিকোণ। “এই ত্রিকোণের মধ্যে কোটি সূধের প্রভাব মতো প্রভাযুক্ত স্বয়স্- 
লিক্ষ বিরাজমান ৷” 

ইতরলিঙ্গ__আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলপদ্মের কণিকার “মধোই আছে যোনি বা 

শক্তিত্রিকোণ এবং তার মধ্যে বিদ্যান্মালার মতে উজ্্বল ইতর নামক শিবলিঙ্গ 1” 

প্রিয়ে, ষিনি বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ ও স্বয়জ্ুলিক্ষের অবস্থিতি তত্বানুসারে 

অবগত আছেন তাকে গুরু বল! হয় । ৮২ 

আণবং কার্ণঞ্ৈব২ মায়ীয়ঞ্চ৩ মলত্রয়ম | 

যো বিশোধয়িতুং শক্তঃ স গুরুঃ পরমো! মতঃ || ৮৩ ।। 

আণবং--আঁণব মল! “যার জ্বানক্রিয়াশক্তি সংকুচিত সেই জীব বদ্ধ, 

স্ব-স্বরূপবিস্মৃত । জীবের বন্ধনের হেতু অজ্ঞান । অজ্ঞান অর্থই স্ব-স্বরূপভ্রষ্টতা | 
এই অজ্ঞানকেই শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে ।” “পরমেশ্বর শিব স্বীয় স্বাতন্ত্র্য 

শক্তি দ্বারা স্বীয় পূর্ণজ্ঞত্বকর্তৃত্বাদি তিরোহিত করে অখাতি-আত্মক (স্বরূপ- 

অখ্যাতি ) আণব মলের উদ্ভব ঘট'ন এবং তার দ্বারা নিজের শিবত্বম্বরূপ আবৃত 

করেন” “আণব মলকে অপূর্ণংমন্যতা বলা হয়েছে । শিবের অপ্রতিহত 

স্বাতত্ত্রযরূপা ইচ্ছাশক্তি জীবে সংকুচিতা হলে অপূর্ণংমন্যতারূপ আণব মলের 

উদ্ভব হয় 1” 

কার্ণং-_কার্মমল । “শিবের অসংকুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সংকুচিতা 
হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিংকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন শক্তি এই 

কেব্দ্রিয়রপ সংকোচ গ্রহণ পূর্বক অত্যন্ত পরিমিততা প্রাপ্ত হওয়ায় শুভাশুভ 
অনুষ্ঠানময় কাঞমমলের উদ্ভব হয় ।” 

মায়ীয়ং__মায়ীয়মল। “শিবের অসংকুচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সংকুচিত 

হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞতু জীবে কিঞ্চিতজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি তখন অন্তঃ- 

করণবৃদ্ধীক্জিয়ত্বপ্রাপ্তিপূর্বক অত্যন্ত সংকুচিত হন এবং এইভাবে ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ 

১ এ, পরমে! মতঃ। ূ 

২ তাবিগ,_ক, আত্মজং কর্মজকৈৈব ; &,_ঙ এবং রগ, আনব্যং কার্মণকৈব | 

০ তাবি গ,-ঙ এবং রগ, মায়িকঞ্চ। 
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মায়ীয় মলের উদ্ভব হয়।”-দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, 
পুঃ ২৭৮-৮০। 

ধিনি আণব, কার্ম এবং মায়ীয় এই মলত্রয় শোধন করতে পারেন তিনি 

পরম গুরু বলে স্বীকৃত ৷ ৮৩ 

আরক্তশুর্রমিশ্রা কৃষ্ণা ] খ্যচরণত্রয়বাসনাম । 

যো! জানাতি মহাদেবি স গুরুঃ পরমো মতঃ || ৮৪ || 

আরক্ত--অতি লোহিত। লোহিত বা রক্তবর্ণ রজোগুণের বর্ণ। অতএব, 
আরক্ত অর্থ রাজসিক । শুরু-_শ্বেত। সত্বগুণের বর্ণ শ্বেত। কাজেই, শুরু 
অর্থ সাত্বিক ৷ 

মিশ্র- মিশ্রিত । কৃষ্ণবর্ণে সব বর্ণ মিশে যায় | কাজেই, মিশ্র অর্থ কৃষ্বর্ণ । 
তমোগুণের বর্ণ কৃ । অতএব, মিশ্র অর্থ তামসিক। 

বাসনা-_উদ্দেশ্য, ভাবন। । এই ভাবনা শান্ত্রবিহিত ভাবন! । সাধনাসংসৃষ্ঠ 

কোনে বস্তর শাস্ত্রসম্মত অর্থকেও বাসনা বলা হয় । 

মহাঁদেবী, যিনি আরক্ত শুরু এবং মিশ্র নামক চরণত্রয়বাসনা অবগত 

আছেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত । ৮৪ 

মহামুত্রাং নভোমুদ্রাং উড্ডীয়ীনং জালন্ধরম্১ । 
মুলবন্ধঞ্চ যো বেতি স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥। ৮৫ || 

মহামুদ্রাং__মহামৃদ্রা। ঘেরগুসংহিতাপ্রোক্ত হঠযোগের সপ্তাঙ্গের অন্যতম 
অঙ্ক । আসনের মতো মুদ্রা শারীর অবস্থানবিশেষ । ঘেরগুসংহিতা বলেন, 
মুদ্রা দ্বারা শরীর স্থিরতা লাভ করে । এই গ্রন্থমতে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ 

অভিনিবেশ এই পঞ্চ মহাক্রেশাদি এবং মরণাদি দুঃখ ক্ষয় করে বলে এই মুদ্রাকে 
মহামুদ্রী বলা হয়। 

কি করে মহামুদ্রা করতে হয় এবং অন্যান্য বিবরণ সম্বন্ধে দ্রঃ হঠযোগ- 

প্রদীপিকা, ৩।১০-১৮। 

নভোমুদ্রাং খেচরীমুদ্রা। হঠযোগপ্রদীপিকাতে (৩।৩২-৫৪) খেচরীমুদ্রার 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে । উক্ত গ্রনস্থমতে (৩1৫০) খেচরীমুদ্রা দ্বারা মানুষের 
ব্যাধি দূর হয়, জর। নাশ হয়, শস্ত্রাঘাত নিবারণ-শক্তি জন্মে, অনিমার্দি অষ্টসিদ্ধি 

লাভ হয়, অমরত্ব লাভ হয় এবং সিদ্ধাঙ্গনাকে আকর্ষণ করার শক্তি জন্মে । 

উড্ভীয়ানং__উডডীয়ান বন্ধ । এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা, ৩।৫৫-৬০ |. 

উক্ত গ্রস্থান্সারে এই বন্ধ নিরুদ্ধ প্রাণবাস্থুকে সুষুয়া নাড়ীতে উড্ডীন করে 

১ রগ*্ধত পাঠ; ভা বি গ, জলম্ধরমূ। 
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বলে একে উড্জীয়ান বলা হয়। এই গ্রন্থমতে (৩1৫৮-৬০) উড্ডীয়ানবন্ধ 

অভ্যাসের দ্বার! বৃদ্ধও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এটি দৃঢ় হলে মুক্তি স্বাভাবিক হয় । 

জালন্ধরং _জালন্ধরবন্ধ । এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা (৩1৭০-৭৫)। 

উক্ত গ্রন্থানুসারে (৩৭৫) জালন্ধর বন্ধ অভ্যস্ত হলে মৃত্যু, জরা, রোগ এবং 

বলী, পলিত, তন্দ্রা, আলস্য ইত্যাদি থাকতে পারে না । 

মূলবন্ধং_-মুলবন্ধ । এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগ প্রদীপিকা, (৩।৬৯-৬৯)। উক্ত 
গ্রন্থমতে (৩।৬৫) মুলবন্ধ অভ্যস্ত হলে বৃদ্ধও যুব! হয়ে যায় । 

মহামুদ্রী* নভোমুদ্র। উড্ডীয়ান জালন্ধর এবং মুলবন্ধ এইগুলি যিনি জানেন 

তিনি পরমগ্ডরু বলে স্বীকৃত । ৮৫ 

শিবাদিক্ষিতিপর্যস্তং যট্ত্রিংশত্তত্বনির্ণস় ম্ । 

যে! বিজানাঁতি তত্বেন স গুরুঃ পরমে। মতঃ ॥। ৮৬ 11 

যট্ত্রিংশংতত্ব-_শিব, শক্তি, সদাঁশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিন্য।, মায়া, কাল, নিয়তি, 

কল।, বিন্য।, রাগ, পুরুধ, প্রকৃতি (অব্যক্ত বা গুণতত্ব), বুদ্ধি, অহংকার, মন, 

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেক্দিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূত-_শৈবশাক্ত দর্শনে 

এই ষট্ত্রিংশং তত্ব স্বীকৃত। দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধন।, ১ম সং 

পৃঃ ২৬১-২৬২। | 

যিনি শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত ষট্ত্রিংশং তন্বনির্ণয় নিঃসংশয়িতভাবে 

জানেন, তিনি পরমগুরু বলে স্বীকৃত । ৮৬ 

অন্তর্যাগং ৰহির্যাগং কালজ্ঞানং স্থিতং১ প্রিয়ে । 

চারুযন্ত্রবিধানঞ্চ যো বেতি স গুরু? প্রিয়েখ || ৮৭ ॥ 

কালজ্ঞানং--কাল সন্বন্ধী জ্ঞান, বিনাশ ব। সংহাঁর বিষয়ক জ্ঞান । স্থিতং__ 

স্থিতি। চারুযন্ত্রবিধানং_ সুন্দর করে যন্ত্ররচনা। 

“যন্ত্র শব্দের সাধারণ অর্থ কোনে। কার্ষের সাধন অর্থাৎ যার সাহাষ্যে কার্য 

সাধিত হয় সেই বস্ত (1050:9109170 1 পুজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধোয় বস্ততে মন 

নিবিষ্ট করার সাধন বলা যায় । 

যন্ত্রকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে শক্তিলেখ! (৫9297710 81911) । 

কোন বস্তর উপাঁদানশক্তিসমুহের (০0175616067 [01০95) রেখাচিত্র সেই বস্তর 

১ তাবিগ,_-ক, ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠঃ তা বি গ, কলাজ্ঞানস্কিতিং | 

১ তা বিগ, -খ,-ধুত পাঠ ॥ তা বিগ, ৰাধামন্ত্রবিধানধ্চ ; এ,_৩ এবং র গ. ত্রিবিধানঞ্চ 

যে! বেতি সং গুরুঃ পরমে! মতত। 



৩২৮ কুলার্ণবতন্ত্রমূ . 

যন্ত্র। কাজেই প্রত্যেক বস্তবিশেষের যন্ত্র আছে। আবার সম্মগ্র ব্রন্মাণ্ডেরও 

'মহাযন্ত্র আছে। বিশেষ যন্ত্র সেই মহাষন্ত্রেরই বূপভেদ মাত্র। 

এইজন্য মর্সজ্বরা বলেন, যন্ত্রকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা । 

'গভীরের কথা যন্ত্র শক্তিলেখা, যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ ।”-- দ্রঃ এ, 

পৃঃ ৮৮৫ । 

প্রিয়ে যিনি অন্তর্াগ ও বহির্ধাগ জানেন, কালজ্ঞান ধার অধিগত, স্থিতিজ্ঞ 

যিনি এবং চারুযন্ত্রবিধান ধার অধিগত তিনি গুরু | ৮৭ 

পিগুৰ,ল্লাগুয়োরৈক্যং স্থিতং১ যো বেত্তি তত্বতঃ। 

শিরাস্থিরোমসংখ্যাদি স গুরুনাপরঃ প্রিয়েখ || ৮৮ || 

প্রিয়ে, পিগু ও ব্রন্গাণ্ডের এক্যে অবস্থিতি এবং শিরা অস্থি লোমসংখ্যাদি 

যিনি নিঃসংশয়িতরূপে জানেন তিনি গুরু, অপর কেউ নয় । ৮৮ 

পদ্মাদি চতুরশীতিনানাসনবিচক্ষণঃ | 

যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগজ্ঞঃ স গুরু পরমো মতঃ 1 ৮৯ 11 

চতুরশীতি আসন--চোৌরাশী আসন | “হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষকে 
আসন বলা হয় । পদ্ম, স্বস্তিক ইত্যাদি নামে এই-সব আসন পরিচিত ।* 

«আসন অসংখ্য । ঘেরগুসংহিতায় (২1১) বলা হয়েছে জগতে জীবজস্ত যত 

আসনের সংখ্যাও তত। শিব চৌরাশী লক্ষ আসনের কথা বলেছেন। তার 

মধ্যে বিশিষ্ট আসন চৌরাশিটি ।”-_ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম 
সং, পুঃ ১৭৭ । 

যমাদ্যফটাঙ্গযোগ--যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ।, ধ্যান 

এবং সমাধি এই অঙ্টাঙ্গযুক্ত যোগ । 

“শাস্ত্রে যোগশব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে । গৌতমীয়তন্ত্রে 

বল। হয়েছে- যোগ শব্দের অর্থ সংসার উত্তীর্ণ হবার উপায় । যোগবিশারদেরা 

জীবাত্। ও পরমাত্মার এক্যকে যোগ বলেন ।”- দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৯৭০ । 

যিনি পল্মাসনাদি চৌরাশীটি বিভিন্ন আসন বিষয়ে বিচক্ষণ এবং যমাঁদি 

অষ্টাঙ্গসহ যোগ জানেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত । ৮৯ 

১ তাবিগ,_ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠ? তা বি গ, হিতিং। 

২ তা বি গ,_ঙ এবং রগ, সগুরুঃ পরমে! মতঃ। 



ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ৩২৯ 

*» ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লঙ্জ! ভূগুগ্স! চেতি পঞ্চমী১। 
: কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টে! পাশাঃ প্রকীরত্তিতাঃ ॥ ৯০ ॥ 

দ্বণ। শঙ্ক! ভয় লঙ্জ! জ্বগুপ্স! কুল শীল এবং জাতি এই আটটিকে পাশ 

বল হয় । ৯০ 

পাশবদ্ধঃ পশুর্ঞেয় পাশমুক্তো! মহেশ্বর2 | 

তন্মাৎ পাশহরে! ষস্ত২ স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৯১ ॥| 

পাঁশবদ্ধকে পশু আর পাশমুক্তকে মহেশ্বর বলে জানবে । তাই, যিনি 

পাশ ছিন্ন করেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত । ৯১ 

ৰন্ধনং যোনিমুদ্রয় মন্ত্রচৈতন্যদর্শনমৃত। 
যন্ত্রমন্ত্রঃস্বরূপঞ্চ যে বেতি স গুরুঃ প্রিয়ে ॥॥ ৯২।। 

যোনিমুদ্রয়।_ যোনিমুদ্রা দ্বারা । বিভিন্নতন্ত্রে যোনিমুদ্রার বিবরণ পাওয়। 

যায়। সব বিবরণের মূল বক্তব্য এক। এখানে ভূতশুদ্ধিতত্ত্রোক্ত বিবরণ 

দেওয়া হল। “মুলাধারে আছে এক অতি সুন্দর ত্রিকোণ। তার মধ্যে আছে 

সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোত্তব স্বয়ভূলিলগ । সেই লিঙ্গের উপরে 

হংসাশ্রিতা চিংকলার ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে সেই স্বয়ন্ত- 
লিঙ্কে যাকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন কুগুলিনী। চিংকলায় জগন্ময়ী 

তেজোরূপা কুগুলিনীর ধান করতে হবে। তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে 

মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে “হংস"-মন্ত্র সহ সুযুয়াপথে সহত্রারে নিয়ে যেতে 

হবে। সেখানে দেবী সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রণ করবেন। সেই মিলন 

থেকে তৎক্ষণাং অস্বতের উদ্ভব হবে । লাক্ষারসসমন্থিত সেই অস্বত । তার 

দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করতে হবে। তারপর ষট্চত্রস্থব দেবতাদের তর্পণ 
করে যে-পথে কুগুলিনীকে সহ্প্রারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দেই পথে 
আবার মৃলাধারে নিয়ে আসতে হবে। তারপর অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণমালা 
চিন্তা করতে হবে। ম্বণালতস্তর মতে! চিত্রিণী নাড়ী, মতান্তরে ত্রন্মনাঁড়ী 

চিন্তা করতে হবে । এই নশড়ীর*দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূাপিণী মালা গ্রথিত। 

মন্ত্রের দ্বারা ব্যবহিত বর্ণ এবং বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত মন্ত্র এইভাবে অনুলোম 

১. তা বি গ,_ও, তৃষ্ণা লঙ্জ! ভয়ং শোকে ভূগুগ্গা? চেতি পঞ্চমং ) র গ, ঘ্বণা! লজ্জা! ভয়ং 

শোকে। জুগুগ্সা চেতি পঞ্চমং । 

হু তাবিগ, খ,যত্র। 

৩ তাবি গ”_ঙ এবং রগ, মন্ত্রং চৈতগ্যাসংজ্ঞকং । 

৪ তা বি গ,--খ, মন্ত্ান্ুত্ত 



৩৩০, কুলার্ণবতন্ত্রম ৃ 

ও বিলোমক্রমে গ্লাই সর্বমন্ত্রপ্রকাঁশিনী বর্ণময়ী মাল! গ্রন্থন ক্লুরতে হবে । 

বর্ণমালার শেষ বর্ণ ক্ষ" মেরুস্বরূপ ৷ এটি লঙ্ঘন করতে নেই। বর্ণকে বিন্দুযুক্ত 

করে মন্ত্রের পূর্বে স্থাপন করে জপ করতে হয়। সঙ্ঞানে মুলমন্ত্রের একশ 

আট জপ কর্তব্য। বর্ণসমৃহকে আটটি বর্গে ভাগ করে আটবার জপ করতে 
হবে। আটটি বর্গের আদি বর্ণ যথাক্রমে অক চটতপযএবংশ। এই 

যোনিমুদ্র। ।”-_-এ সম্বন্ধে দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধন।, ১ম সং, পৃঃ 
৭৭৮-৮০১ ৯৯০ । 

মন্ত্রচৈতহ্য-_মন্ত্র চৈতন্যসম্পন্ন । কিন্তু এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে । 
সেইজন্য যথাশান্ত্র মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করতে হয় । 

“মন্ত্রদপী দেবত!। দেবতারূপী গুরু গুরুরূপী আত্ম। এবং আত্মরূপী মন্ত্র 

একেই বলে উত্তম মন্ত্রচৈতন্য 1” দ্রঃ এ, পৃঃ ৭০৮। 

“প্রবুদ্ধচৈত্য গুরু আপন চৈতন্যের ছার! মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষা 
দানের সময় তা শিষ্ঠটচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন” ।-_ দ্রঃ এ । মন্ত্রচৈতন্য প্ররুদ্ধ 
করার উপায় শাস্ত্রে নিদিষ্ট আছে ।-_এ সন্বন্ধেও দ্রঃ এ । 

প্রিয়ে, যোনিমুদ্রাবন্ধন, মন্ত্রচৈতন্যসাক্ষাৎকাঁর এবং যন্ত্র ও মন্ত্রের স্বরূপ যিনি 
জানেন তিনি গুরু ৷ ৯২ 

বিনিক্ষিপ্তাং গতায়াতাং সংক্লিষ্টাং সংবিনীতকাম্১ | 
চতুবিধাং মনোইবস্থাং যো বেত সং গুরুঃ প্রিয়ে | ৯৩ ॥ 

বিনিক্ষিপ্তাং-বিক্ষিপ্ত। গতায়াতাং_-গতাগত অর্থাং একবার এগোয় 

আবার পিছের এমনি । সংক্িষ্টাং_-ক্লিষ্ট। সংবিনীতকাং--সংযত। 

প্রিয়ে, বিনিক্ষিপ্ত, গতাগত, সংক্িষ্ট এবং সংবিনীত মনের এই চার অবস্থা! 

যিনি জানেন তিনি গুরু । ৯৩ 

মূলাদিব,ন্মরন্ত্ান্তসপ্তাস্ভতোজদলেষু যঃ৩। 

জীবাঁচারফলং বেত স গুরুনাপরঃ প্রিয়ে ॥ ৯৪ ॥ 

মূলাদিব,ল্সরন্ধান্তসপ্তান্তোজদলেষু-__মুলাধার থেকে ত্রন্গরন্ধ পর্যস্ত সাতটি 

স্থানে সাতটি পদ্ম অবস্থিত। সেইসব পদ্মের দলসমূহে মূলাধার ব৷ 
সস 

১ তা বি গ,-_ক, বিনিক্ষিপ্তং গত'য়াতং সংশ্লিষং বিনীতকং ; এঁ,_খ, বিনিক্ষিপ্ত- 

গতায়াতং হিতঞ্চ স্ববিনীতকং। | 

২ রগ, জ'নাতি। 

৩ তা বি গ,__খ, মৃলাদিব-ন্বরন্ধাত্তং সপ্তান্ডোধিজলেষু যঃ ; এ._-ঙ এবং রগ, মৃলাদি- 
ৰঞ্মারন্ধাস্তং সপ্তাভোজং কুলেরু যঃ। | 



€ ত্রয়োদশ উল্লাস ৩৬১ 

সুলাধারচদ্েক্র আছে চতুর্দল পদ্ম, স্বাধিষ্ঠানচক্রে ষড়্দল পদ্ম, মণিপুরচক্রে 

দশদল পদ্ম অনাহতচক্রে দ্বাদশদল পদ্ম, বিশুদ্ধচক্রে ষোড়শদল পদ্ম, আজ্ঞা - 

চক্রে দ্বিদল পদ্ম আর ব্রন্মরন্ত্রে আছে সহস্রার বা সহম্রদল পদ্ম । আলোচ্য 

শ্লোকে কুগডুলিনীযোগ্ের উল্লেখ কর! হয়েছে । এ সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ 

শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, যোগ-শীর্ষক অধ্যায় । 

প্রিয়ে, মূলাধার থেকে ব্রন্মরন্ধ পর্যন্ত স্থিত সপ্ত পদ্মের দলসমূহে জীবের 
বিচরণের ফল যিনি জানেন তিনি গুরু । ৯৪ 

শিবাদিগুরুপর্যত্তং পারম্পর্যক্রমেণ যঃ। 

অবাপ্ত১তত্বসম্ভারঃ স গুরুর্াপরঃ প্রিয়েং ॥ ১৫ ॥ 

প্রিয়ে, যিনি শিব থেকে আরম্ভ করে গুরু পধন্ত তত্বসমূহের জ্ঞানপ্রাপ্ত 
তিনি গুরু, অপর কেউ নয় । ৯৫ 

যেন বা দশিতে তত্বে তৎক্ষণাত্ন্ময়ে৷ ভবে । 
মন্/তে মুক্তমাত্মানং স গুরুনাপরঃ প্রিয়েও ॥ ৯৬ ॥ 

পরিয়ে, যিনি শি্ঠকে তত্বদর্শন করালে শিষ্য তৎক্ষণাৎ তন্ময় অর্থাৎ তত্বময় 

হয়ে যায় এবং নিজেকে মুক্ত মনে করে তিনি গুরু, অপর কেউ নয় । ৯৬ 

যে দত্ত! সহজানন্দং হরস্তীব্দ্িয়জং সুখম্ঃ । 
সেব্যান্ডে গুরবঃ শিষ্ঠৈরন্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ ॥ ১৭ ॥ 

ধারা সহজানন্দ দান করে ইন্ড্রিয়জ সুখ দূর করেন শিষ্কেরা সেই সব গুরু” 

দের সেবা করবে ; অন্যের! প্রতারক, তাদের তযাগ করবে 1 ৯৭ 

সংসারভয়ভীতস্য শিস্কস্যৎ গুরুরাদরাৎ । 

ব্রতোপবাসনিয়মৈনিয়ন্তা স গুরুসতঃ ॥ ৯৮ ॥ 

যিনি সংসারভয়ে ভীত শিষ্ঠকে যত করে ব্রত-উপবাস-নিয়মের ছারা নিয়ন্ত্রণ 

করেন তিনি গুরু বলে স্বীকৃত । ৯৮ 

যঃ প্রসন্নঃ ক্ষণাদ্ধেন মোক্ষরত্ুংঙ প্রযচ্ছতি | 

হুর্লভং তং বিজানীয়াদ্ গুরুং সংসার'তারকম্* ॥ ৯৯ ॥ 

তা বি গ,-_-খ, অপ্রাপ্ত । ২ এ,-উ এবং রগ, স গুরুং পরমে। মতঃ । 

এঁ, ধন্ং তত্ুক্তমখিলং স গুরুঃ পরমো মতঃ। | 

&, যে! বেত! সচ্চিদানন্দং হরেদিব্দ্রিয়জং সুখং ঃ তা! বি গ*_কঃ বহস্তীক্দ্রিরজং সৃখং। 

তা! বি গ,_-উ এরং রগ, ভয়হা। ৬ এ&,_ধৃত পাঠ? তা বি গ, মোক্ষলক্ষ্ীং।, 

ত! বি গ”-ঙ এবং রগ, ভবসাগরতারকং। 

ছি 06) 6 & 

টি 



৩৩২ কুলার্শবভন্ত্রম 
যিনি প্রসন্ন হলে ক্ষণার্ধকালে মোক্ষরত্র প্রদান করেন সেই সংসারতারক' 

গুরু দুর্লভ জানবে । ৯৯ 

যঃ ক্ষণেনাতসামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি। 

ক্রিয়ায়াসাদিরহিত১ স গুরুর্দেবদুর্লভঃ ॥ ১০০ | 

যিনি কোনে ক্রিয়াকর্ম এবং চেষ্টা ছাড়াই আত্মশক্তি শিষ্কে মুহূর্তে দান 
করেন সেই গুরু দেবদুল“ভ ।১০০ 

যঃ সদ্যঃ প্রত্যয়করং সুলভঞ্চাআসৌখাদম্ । 
জ্ঞানোপদেশং কুরুতে স গুরুর্দেবহূর্লভঃ ॥ ১০১ ॥ 

যিনি সদ্য প্রত্যয়কর, সুলভ এবং আত্মসুখপ্রদ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন 

সেই গুরু দেবদ্বর্লভ | ১০১ 

দ্বীপাদ্ দ্বীপাস্তরং দেবি সঞ্চরেত্তদ্ যথা তথা । 

যো দদ্যাৎ স গুরুজ্ঞানমভ্যাসাদিবিবজিতম্ ॥ ১০২ ॥ 

দেবী, অভ্যাসাদি না করেই মানুষ যেমন এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যায় 

তেমনি অভ্যাসাদি ছাড়াই যিনি জ্ঞান দান করেন তিনি গুরু । ১০২ 

ক্ষুধিতস্য যথা তৃপ্তিরাহাঁদাশু জায়তে২ । 

তথোপদেশমাত্রেণ জ্ঞানদে দুর্লভে! গুরুঃ ॥ ১০৩ 

আহার করার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ক্ষধিতের তৃপ্তি তেমনি ধার উপদেশমাত্র 

জ্রানোদয় হয় তেমনি জ্ঞানদাত গুরু হুল“ভ ॥ ১০৩ 

গুরবে। ৰহবঃ সন্তি দীপবচ্চ গৃহে গৃহে । 

ছুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি সূর্যবং সর্দীপকঃ2 ॥ ১০৪ [ 

দেবী, গৃহে গৃহে প্রদীপের মতো অনেক গুরু আছেন কিন্ত যিনি সূর্যের 

মতো! সবই আলোকিত করেন তেমন গুরু দুর্লভ । ১০৪ 

গুরবো ৰহবঃ সন্তি বেদশাস্ত্রার্দিপারগাঃ। 

দ্র্লভোহয়ং গুরুর্দেবি পরতত্বার্পারগঃ ॥ ১০৫ [ 

দেবী, বেদশাস্ত্রাদিতে পারগ অনেক গুরু আছেন কিন্ত যিনি পরতত্বার্থ- 

পারগ সেই গুরু দুর্লভ | ১০৫ 

১ ৬, প্রিয়ায়াসদিরহিতঃ । 
২ তা বি গ,__ও এবং র গ, তুটিরাহারাদ্ দৃশ্যতে যথ]। 

৩ তাবিগ, ক, শিষ্যদ্বঃখাপহারকঃ ;ঃ এঁ,_-খ, পরতত্বার্ঘপরাগঃ | 



ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ৩৩৩- 

গুরবো৷ বহবঃ সন্তি আত্মনোহন্যপ্রদ1 ভবি১। 

দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি লোকেত্বাতআ্সপ্রকাশকঃ২ ॥ ১০৬ ॥ 

দেবী, সংসারে এমন অনেক গুরু আছেন ধাঁর। যা দেন তা আত্জ্ঞান ছাড়া 

অন্য কিছু কিন্ত যিনি সংসারে আত্মাকে প্রকাশ করেন এমন গুরু দুর্লভ । ১০৬ 

গুরবো ৰহবঃ সন্তি কুওমন্ত্রোষধিবেদিনঃ । 
নিগমাগমশাস্ত্রোক্তমন্ত্রজ্ঞে ছূর্লভো ভুবি ॥ ১০৭ ॥ 

কুমন্ত্র ও ওষধ জানেন এরূপ অনেক গুরু আছেন কিন্তু নিগম-আগম- 

শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র জানেন সংসারে এবপ গুরু গুর্লভ । ১০৭ 

গুরবে! ৰহবঃ সম্তি শিক্বিতাপহারকাঃ । 

দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যদৃঃখাপহাারকঃ ॥ ১০৮ ॥ 

দেবী, শিষ্ের বিত্াপহাঁরক অনেক গুরু আছেন। কিন্ত শিষ্কতের থখ 

অপহরণ করেন তেমন গুরু দুর্লভ ॥ ১০৮ 

বর্ণাশ্রমকুলাচারনিরত। ৰহবো« ভূবি ! 
সবসন্কল্পহীনে। যঃ স গুরুর্দেবি দুর্লভঃ ॥ ১০৯ ॥ 

দেবী, বর্ণ আশ্রম এবং বংশের আচারপালনকারী অনেক গুরু সংসারে 

আছেন কিন্তু যিনি, সবসঙ্কল্পহীন এমন গুরু দ্র্লভ । ১০৯ 

গুরোর্ধফ্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোইভিজায়তে । 

গুরুং তমেব বৃণুয়ান্নাপরং মতিমান্নর2 11 ১১০ || 

যে গুরুর সংস্পর্শ থেকেই পরানন্দ উৎপন্ন হয় বুদ্ধিমান্ ব)ক্তি তাকে গুরু- 
রূপে বরণ করবে, অপর কাউকে নয় । ১১০ 

যষ্যানৃভবপর্যস্তং কদ্ধিস্তত্র প্রবর্ততে ৷ 
তস্যালোকনমাত্রেণ মুচ্যতে লাত্র সংশর 5 1 ১১১ || 

অনুভবপর্ষস্তং_-অনুভব পর্যস্ত। অনুভব অর্থ এখানে আত্মানুভব অর্থাৎ 

আত্মোপলন্ধি। 

বুদ্ধি-_নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। মন চিত্ত বুদ্ধি অহংকার এই অন্তঃ- 
করণচতুষ্টয় । প্রত্যেক অন্তঃকরণের বৃত্তি পৃথকৃ । 

১ তাবি গ,_ঙ এবং রগ, যোগেনান্যৎপদ। ভূবি। 
এঁ, লোকে স্বাত্ুপ্রকাশকঃ। ৩ এ, স। ৪ এ, গুরবো | 

« তা বি গ,”_ও এবং র গ»-ধুত পাঠ) তা বি গ, সংম্পর্কাৎ ; এ, ক, সঙ্বলাৎ। 

৬ তাবিগ, ও এবং রগ, যস্যাত্মভবপর্ধস্তং | ৭ ৬, কদ্ধিত্তস্য | 
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৩৩৪ কুলার্ণবতস্ত্রম ( 

অনুভব অবধিই ধার বুদ্ধি সক্রিয় থাকে তার দর্শনমাত্র মুক্তিলাভ হয় এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । ১১১ 

শঙ্কয়! ভক্ষিতং সর্ধং ত্রেলোক্যং সচরাচরম্ । 
সা শঙ্কা ভক্ষিত1 যেন স গুরুপ্দেবি দূর্লভ$১ ॥| ১১২ ॥ 

দেবী, যে-শঙ্ক! চরাচরসহ ত্রিলোক গ্রাস করেছে সেই শঙ্কাকে যিনি গ্রাস 

করেছেন সংসারে সেই গুরু দুর্লভ । ১১২ 

যথা বহিসমীস্থং নবনীতং বিলীয়তে ৷ 

তথা পাপং বিলীয়তে সদাচাধৎসমীপতঃ ॥॥ ১১৩ ।। 

যেমন আগুনের কাছে থাকলে ননী গলে যায় তেমনি সং আচারের সমীপে 

থাকলে পাপ লোপ পায় । ১১৩ 

যথ! দীপ্তানলঃ কাষ্ভং শুঙ্কমার্জঞ্চও নির্দহেত। 

তথা গুরুকটাক্স্ত শিল্পাপং দহেৎ ক্ষণাৎ || ১১৪ ॥। 

যেমন জ্বলন্ত অগ্নি শুষ্ক ও আর্রর কাষ্ঠ দগ্ধকরে তেমনি গুরুকটাক্ষ মুহূর্তে 
শিষ্তপাপ দগ্ধ করে । ১১৪ 

যথা মহানিলোদ্ধতং তুলং দশদিশে। ব্রজেৎ। 
তথৈব গুরুকারুণ্যাৎ পাপরাশিঃ পলায়তে৪ || ১১৫ || 

প্রচণ্ড বাতাসে উৎক্ষিপ্ত তুল! যেমন দশদিকে উড়ে যায় তেমনি গুরুকরুণায় 
পাপরাশি পলায়ন করে । ১১৫ 

দীপদর্শনমাত্রেণ প্রণশ্যতি তমো যথা । 

সদ্গুরোর্দশনাদ্দেবি তথাহজ্ঞানং বিনশ্যাতি* ॥॥ ১১৬ ॥। 

দেবী, প্রদীপদর্শনমাত্র যেমন অন্ধকার বিন হয় তেমনি সদ্গুরুদর্শনে 

অজ্ঞান বিনষ্ট হয় । ১১৬ 

সবলক্ষণসম্পন্ে। বেদশান্ত্রবিধানবিং | 

সবোপায়বিধানজ্ঞস্তত্বজ্ঞানী গুরুঃ স হি |॥ ১১৭ ॥ 

১ তা বিগ,_দেবরুর্লভঃ। ২ ভ্ভা বি গ,-_খ, সদাচার | 
৩ এগ, ঘ, ও এবং রগ, শুক্ষমাত্রঞ্চ। ৪ তাবিগ,ক, ও এবং র গ, প্রলীয়জে | 

« তা বিগ,_ক, প্রলীয়তে ; এঁ--গ* ঘ, পলায়তে ; এঁ,_উ* বিলীয়তে ঃ রগ, তথ! 

জ্ঞানং প্রকাশতে। 

৬ তা বি গ,--খ, সতত্বহীনে! গুরুর্নহি ; &,_-৩, সর্বোপায়বিধাতৈব তত্বজ্ঞানী গুরুঃ স 

হিঃ রগ, সবোপায়বিধানানি তত্বজ্ঞানী গুরঃ সহি। 
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যিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন, বেদশান্ত্রবিধানবেত্ব।, সর্বোপায়বিধানজ্ঞ এবং তত্ব- 
জ্ঞানী তিনিই গুরু । ১১৭ 

পূজাহো মাশ্রমাচারতপস্তীর্থব্রতাদিকম্ । 

মন্ত্রাগমাদিবিজ্ঞানং তত্বৃহীনস্য নিক্ষলমূ্ ॥। ১১৮ ॥ 
যে তত্বজ্ঞানহীন তার পুজা, হোম, আশ্রমকৃত্য, আচারপালন, তপস্যা, 

ভীর্থ-ব্রতাদি, মন্ত্র এরং আগমাদির বিশেষ জ্ঞান সবই নিক্ষল 1 ১১৮ ।। 

স্বসংবেদ্যে১ পরে তত্ব স্বাত্মনশ্চ ন নিশ্চয়ংং । 

আত্মনোহনুগ্রহে!৩ নান্তি পরস্যানুগ্রহঃ কথম্ ॥॥ ১১৯ ॥ 

পরতত্ব্ ম্বসংবেদ্য বলে যার এখনও আত্মাবধারণ হয় নি ( অর্থাং পরতত্বব 

ব1] পরমাত্মা যার কাছে আপনাকে বিজ্ঞাত করেন নি বলে যার আত্মজ্ঞান হয় 

নি) এবং যার প্রতি আত্মার অনুগ্রহ হয় নি, সে পরের প্রতি অনুগ্রহ করবে 

কিকরে ? ১১৯ 

ব.ন্দাকারংঃ মনোবরূপং প্রত)ক্ষং স্বতনু€স্থিতম্ । 

যো ন জানাতি চান্/ষ্য কথং মোক্ষং দদীত্যসৌ 11 ১২০ ॥ 

স্বতনৃস্থিত প্রত্যক্ষ মনোরপ ভ্রদ্মকে ষে জানে না সে কি করে অন্যকে মোক্ষ 

প্রদান করবে । ১২০. 

সবলক্ষণহীনোহপি তত্বজ্ঞানী গুরুঃ স্মৃতঃ। 

তম্মাত্ুত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক এব ৮1 ১২১ ।। 

যিনি ত ত্বজ্ঞানী সর্বলক্ষণহীন হলেও তাকে গুরু বলা হয়। একমাত্র তত্ব- 

জ্ঞানীই নিজে মুক্ত এবং অন্যকেও মুক্তি দিতে পারেন । ১২১ 
যস্তত্ববিন্মহেশানি স পশুং৬ বোধয়ত্যপি ৷ 

তত্বহীনাৎ কুতোহ্ধ্যাতআতত্বজ্ঞানপরিগ্রহঃ* ॥ ১২২ ॥ 

ওগো মহেশানী, যিনি তত্ববিদ তিনি পশুভাবাপন্ন বক্তিকেও তত্ববোধ দেন 

কিন্ত যে তত্বজ্ঞানহীন তার কাছ থেকে কি করে অধ্যাত্সতত্বজ্ঞান লাভ কর 

যাবে । ১২২ 

১ তাবিগ»_খনধৃত পাঠঃ তা বিগ, স্বয়ং বেদ্ে । &,-গ, ঘ, অসংবেদ্ধ ? উ,--৩ 

এবং র গন সৃসংবেদ্যং | 
২ তা বিগ, _খ,-ধৃতপাঠ ॥ ত1 বি গণ স্বাতআানং বেতি নিশ্চল । 
৩. তা! বি গ,-_খ, নিগ্রহে! ৷ ৪ এ,_ধুত পাঠ? ত1 বি গ, ষট্প্রকারং। 

& তা বিগ” খ,স্বামিনি। ৬ তা বিগ”-উ, সাধুংশ্চ ) রগ, সপ্শ্চ। 

৭ তাবিগ-_ও এবং রগ,» ৰোধঃ কুতোহধ্যাজপরিগ্রহ্ঃ | 
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তত্বজ্বেরপদিষ্টা যে তত্বজ্ঞান্তে ন সংশয়ঃ ৷ 
পশুভিশ্চোপদিষ্টা যে দেবি তে পশবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৩ ॥ 

যারা তত্বজ্ঞানীর কাছে উপদেশ লাভ করে তারা নিশ্চিতই তত্বজ্ঞানী হয়, 

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ॥ দেবী, যারা পশুর কাছে উপদেশ লাভ করে তারা 
পশুই হয় । ১২৩ 

বিদ্বস্ত বেধয়েছেবি নাবিদ্ধো বেধকে। ভবেং। 

মুক্তস্ত মোচয়েদ্ বদ্ধং১ ন মুক্তো মোচকঃ কথম্ ॥ ১২৪ ॥ 

বিদ্ধ-_বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত । বেধয়েং__-বেধদীক্ষা! দিতে পারে । 

দেবী, যে বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে সে-ই বেধদীক্ষা দিতে পারে আর যে তা 

পায় নি সে বেধদীক্ষাদাতা হতে পারে না। যে মুক্ত সেই বদ্ধকে মুক্তি দিতে 

পারে আর ষে মুক্ত নয় সে কি করে মুক্তিদাঁতা হবে । ১২৪ 

অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মর্খং ন মৃ্খো মৃর্খমুদ্ধরেং। 
শিলাং সম্তারয়েন্ৌোহি কিং শিল! তারয়েচ্ছিলাম্ ॥ ১২৫ ॥ 

অভিজ্ঞ-_-তত্বাভিজ্ঞ, তত্বজ্ঞানী । মৃর্থ-__তত্বজ্ঞানহীন । 

যে অভিজ্ঞ সেই মুর্খকে উদ্ধার করতে পারে, মূর্থ মূর্থকে উদ্ধার করতে পারে 
না। নৌকাই শিলাকে পরপারে নিয়ে যেতে পারে, শিলা! শিলাকে পরপারে 
নিয়ে ষেতে পারে না । ১২৫ 

তত্বৃহীনং৩ গুরুং লৰৃধ্বা কেবলং ভবতৎপরঃ । 

ইহামুত্র ফলং কিঞ্চিত স নরো5 নাপ্রুয়াৎ প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥ 

প্রিয়ে, কেবলমাত্র সংসারতৎপর যে-ব্যক্তি তত্বহীন গুরু লাভ করে সে 

এহিক পারত্রিক সামান্য ফলও লাভ করে না । ১২৬ 

শৈবে গুরুত্রয়ং প্রোক্তং বৈষবে গুরুপঞ্চকম্ । 
বেদশাস্ত্েয়ু শতশো গুরুরেকঃ কুলাগমে$ ১২৭ ॥ 

শৈব শাস্ত্রের মতে তিন গুরু, বৈষঞ্বশান্তরের মতে পাচ গুরু, বেদশান্ত্রের 

মতে শত শত গুরু কিন্ত কুলাগমের মতে গুরু এক । ১২৭ 

প্রেরকঃ সৃচকশ্চৈব বাঁচকো দর্শকম্তথা । 

শিক্ষক! ৰোৌধকশ্চৈব ষড়েতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৮ 

১ এ, মোচয়েদৃদ্বং। ২ তা বি গ,--ঙ এবং র গ, ন। 

৩ তা বিগ, খ, তঘ্িহীনং। ৪ এ,_ঙ এবং বগ, নাপরো!। 

৫ তা বি গ*_খ,-ধত পাঠ; তা বি গ, কুলাহ্বয়ে ; এ, ঙ এবং র গ, কুলপ্রিয়ঃ | 
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প্রেরক-স্তিনি দীক্ষাগ্রহণে প্রেরণ! দেন। সৃচক-যিনি শিক্কের চিতের 
প্রবণত। ও আগ্রহানুযায়ী সাধন। সূচিত করেন। বাচক-_যিনি সাধনার উপায় 
ও লক্ষ্য ব্যাখ' করেন । দর্শক-_-যিনি সাধনাক্গ ক্রিয়াকর্নাদি দেখিয়ে দেন 
এবং সে-সবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেন। শিক্ষক-_যিনি কি করে সাধনা 
করতে হয় ত। শিখিয়ে দেন। বোধক-_যিনি শিষ্কে উদ্বুদ্ধ করেন, তার 
মানসিক ও আত্মিক দীপ প্রজ্বলিত করেন। 

ষড়েতে_-এই ছয়। গুরুর এই ছয় প্রকার ভেদ। বিভিন্ন সম্প্রদায় 

অনুসারে বিভিন্ন প্রকারভেদ স্বীকৃত । এখানে একটি সম্প্রদায়'গত প্রকারভেদ 

বিবৃত হয়েছে । 

গণেশ এশু কোম্পানী প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্রের ( ১৯৬৫) ইংরেজি বিবরণের 

নবম অধয়ে গুক্ুর দ্বাদশ প্রকারভেদের উল্লেখ কর। হয়েছে । যথা-0১) 

ধাতুবাদিগুরু_ ইনি শিষ্াকে শান্ত্রনিদিষ্ট ক্রিয়াকমমাদি করিয়ে তার মুক্তির 
ব্যবস্থা করেন। ূ 

(২) চন্দনগু 3 চন্দনগাছ কাছে থাকলে যেমন অশ্তগাছও চন্দনের 

সৌরভে স্বরভিত হয়ে খায় তেমনি এর সান্নিধ্েই লোকের মুক্তি হয় । 
(৩) বিচারগুক- ইনি শিষ্তের বিচারশক্তিকে উদ্দীপিত করে তাকে বুদ্ধি- 

বিচারের সৃশ্্ম থেকে সুক্্তর স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর করে নিয়ে যান; অর্থাৎ 

জ্ঞানের পথে শিষ্ঠের মুক্তির ব্যবস্থা করেন । 

(8) অনুগ্রহগুরু--ইনি কেবলমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা শিষ্তের উন্নতি বিধান 

করেন। 

(৫) পরশগুরু--পরশ পাথরের স্পর্শমাত্র যেমন লৌহাদি ধাতুর বূপাস্তর 

হয়ে যায় তেমনি এর স্পর্শমাত্র শিষ্তের আধ্যাত্মিক রূপান্তর হয় । 

(৬) কচ্ছপগুরু-_ইনি কেবলমাত্র ধ্যানের দ্বারা শিষ্কের মুক্তি বিধান 

করেন । কথিত আছে, কচ্ছপ কেবলমাত্র বাচ্চাদের চিন্তা করে তাদের পোষণ, 

করে। ইনিও তেমনি শিষ্কতের আধ্যাত্মিক পোষণ করেন । 

(৭) চন্দ্রগুর-__-এর স্বভাবন্রিদ্ধ জ্যোতি শিষ্কের হৃদয় বিগলিত করে । 

(৮) দর্পণগুরু-__ইনি দর্পণের মতে শিষ্কের এবং বিশ্বের যথার্থ রূপ প্রতি- 

বিশ্বিত করেন। 

(৯) ছায়ানিধিগুরু--কথিত আছে ছায়ানিধি পাখীর ছায়া! যাঁর উপর 

পড়ে (স রাজা হয় । তেমনি এই গুরুর ছায়! যার উপরে পড়ে সে দেবত্ব প্রাপ্ত 

হয়। | 
২২ ৃ 
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(১০) নাঁদনিধিগুরু--কথিত আছে যে-কোনে। ধাতুর শব্ধ নাদনিধি- 

পাথরের গায়ে লাগা মাত্র সেই ধাতু সোন। হয়ে যায় । তেমনি কোন সাধক 

যদি একাত্তমনে নাদনিধিগুরূকে ডাকে তা হলে তাঁর ডাক গুরুর কানে 

পৌছামাত্র গুরু তাকে জ্ঞানদান করেন। 

(১১) ক্রৌঞ্চপক্ষিগুর-কধিত আছে, ক্রৌঞ্চ শুধু স্মরণের দ্বারা তার 

শাঁবকদের খাওয়ায় । এই গুরুও তেমনি কেবলমাত্র স্মরণের দ্বারা শিষ্তের 

আত্মিক উন্নতি বিধান করেন। 

(১২) সূধকান্তগুরু-_সূর্যকীন্তমণির উপর সৃধকিরণ পড়লে যেমন তা থেকে 

আগুন জ্বলে উঠে তৃণাদি দগ্ধ করে তেমনি এই গুরুর'দ্ৃষ্টিপাতমাত্র শিষ্কের পাপ 

রাশি দগ্ধ হয়ে যায় | 

প্রেরক, সূচক, বাঁচক, দর্শক, শিক্ষক এবং বোধক--এই ছয় গ্রকাঁর 

গুরু | ১২৮ 

পঞ্চেতে কার্ষভূতাঃ স্যুঃ কারণং ৰৌধকো। ভবেৎ৯। 

পূর্ণাভিষেককর্তী যো গুরুস্তস্যৈব পাদুকা । 

পুজনীয়| মহেশানি বন্ুত্বেইপি ন সংশয়ঃ ॥ ১২৯ ॥ 

পূর্ণাভিষেককর্তা_যিনি পূর্ণাভিষেক করান। শান্ত সাধকের অভিষেক 

অবশ্য কর্তব্য । «“কৌলমার্গের সাধক সম্বন্ধে বল! হয়েছে, অভিষেক ব্যতীত 

তিনি যদি কুলকর্ম করেন তা হলে তার পুজাঁদি কর্ম অভিচার হয়ে যাবে ।” 

“তন্্রমতে অভিষেক ছিবিধ__শাক্তাভিষেক আর পুর্ণ ভিষেক। দীক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক বিধি । দীক্ষার পরেই অভিষেক হয় । তবে পূর্বেও 

হতে পারে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে অভিষেক হয় তাকে বলে শাক্তা- 

ভিষেক |” 

“অভিষেক-অনুষ্ঠানের নানারকম বিধিব্যবস্থা আছে। গুরু মন্ত্রপূত জল 
শিষ্যের মন্তকে যথাশাস্্র সিঞ্চন করেন । এইটি অভিষেকের প্রধান বাহ্া 

অনুষ্ঠান ।” 
“কৃতশাক্তাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তার পুর্ণাভিষেক হয় । 

পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের ক্রমদীক্ষ। প্রভৃতি আত্মোংকর্ষকারী সমস্ত কর্মে 

১ ভাবি গ,-_খ, বার্ধকাং কারণং ভবেৎ। 

২ অভিষেকত্ত দ্বিবধঃ শাক্তশ্চ পুর্ণ এবচ।-_বামকেন্বরতন্্রবচন, প্রাণতোধিশী, ২য় 
কাণ্ড, বসুমতী সং, পৃ ১৩৯। | 



ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ৩৩১ 

অধিকার হয় । , তবে সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ না করলে শাস্ত্রোক্ত পূর্ণা- 
ভিষিক্ত হওয়। যায় ন। 1” 

“তন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের লক্ষণ বণিত হয়েছে । পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের 

সুখদুঃখে লাভক্ষতিতে জয়পরাজয়ে সমান মনোভাব । শীতোষ্চের সমতা! 
করে তিনি সর্বদ। তদ্্গতমন! হয়ে থাকেন এবং দেবতায় মনোলয় করে দেব- 

স্বরূপ হয়ে যান। 

“পুর্ণাভিষিক্ত সাধকের হাতে সর্বমন্ত্রের অধিকার রয়েছে । তাকে সর্ববিদ্যা- 

স্বরূপ বল! হয়? 

“পূর্ণাভিষিস্ত সাধক পূর্ণরূপ হবেন। পুর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ংশিব । 

পুর্ণাভিষিক্ত সাধক শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই ।”-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি- 
সাধন, ১ম সং, পৃঃ ৭২২--৭২৫। 

এদের মধ্যে বোধক কারণস্বরূপ আর অন্য পাঁচজন কার্ষস্বরূপ। ওগে। 

মহেশানী, গুরু অনেক থাকতে পারেন। তবে যে-গুরু পুর্ণাভিষেক করান 

নিঃসংশয় তার পাদ্বকারই পুজ। করতে হবে । ১২৯ 

শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং১ সংশয়চ্ছেদকারকম্ । 

লবধ্ব! জ্ঞানপ্রদং দেবি ন গুবন্তরমাশ্রয়েং || ১৩০ ॥| 

শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং-_-গুরুর লক্ষণযুক্ত গুরুকে । আলোচ্য উল্লাসে 

গুরুর লক্ষণ বিরৃত হয়েছে । অন্যান্য তন্ত্রেও হয়েছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ 
কর। যায় রুদ্রযামলের মতে গুরু হবেন শান্ত দান্ত কুলীন অর্থাৎ কৌল বিনীত 
শুদ্ধবেশধারী শুদ্ধাচারসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত শুচি দক্ষ সৃবুদ্ধি আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ 

ধ্যাননিষ্ঠ মন্ত্রতনত্রবিশ।রদ নিগ্রহা নুগ্রহসমর্থ মন্ত্রার্থজ্ঞাপক রোগহীন নিরহঙ্কার 

নিবিকার মহাপণ্তিত বাকৃপতি শ্রীসম্পন্ন সর্বদ। যজ্ঞবিধানকারী পুরশ্চরণকারী 
সিদ্ধ হিতাহিতবিবজিত সর্বসূলক্ষণযুক্ত মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা আদৃত প্রাণায়াম- 
সিদ্ধ জ্ঞানী মৌনী বৈরাগাযুক্ত তপস্থী সত্যবাদী সর্বদ। ধ্যানপরায়ণ আগমার্থ- 

বিশেষজ্ঞ নিজধম্পরায়ণ অব্যক্তলি্কচিহস্থ ভাবুক কল্যাণকরদানপরায়ণ 

ক্ষ্মীবান্ ধৃতিমান্ এবং নাথ ।”-__ দ্রঃ এ, পৃঃ ৭২৯। 

দেবী, গুরুর লক্ষণসম্পন্ন, সংশয়ছেদনকারী, জ্ঞানদাতা গুরু লাভ করলে 

সর অন্য গুরুর আশ্রর গ্রহণ করতে হয় না। ১৩০ 

১ তাবিগ,--ঙ এবং র গ, শ্রীগু/রার্লক্ষণে'পেতং। 



৩৪০ কুলার্ণবতন্ত্রমূ ! 

অনভিজ্ঞং গুরু প্রাপ্য সদ! সংশরকারকম্» | ; 

গুরবস্তরস্ত গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে ॥ ১৩১ এ 

অনভিজ্ঞ, সবদা সংশয়কারক গুরু লাভ হলে শিষ্ত অন্য গুরু র কাছে যেতে 

পারে । এতে তার কোনো দোষ হবে না। ১৩১ 

মধুলুৰেধা যথা ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেং। 

জ্ঞানলুবৃধস্তথ! শিষ্তঃ গুরোপগুবন্তরং ব্রজেৎ ॥ ১৩২ ॥ 

মধুলোভী ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যায় জ্ঞানলোভী শিষ্ও 
তেমনি এক গুরুর কাছ থেকে অন্য গুরুর কাছে যেতে পারে । ১৩২ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিল্লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ | 

সমাসেন কুলেশানি কিন্তুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৩ ॥ 

ওগো কুলেশানি, এই তোমাকে গুরু ও শিষ্কের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 

কিছু বললাম । আবার কি শুনতে চাও । ১৩৩ 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সবাগমোত্মোত্তমে সপাদ- 

লক্ষগ্রন্তে পঞ্চমখণ্ডে উদ্দয়ায়তন্ত্রে গুরুশিস্তলক্ষণং নাম ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥ 

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নিবাণমোক্ষদ্বার মহারহ্য্য 

শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উধ্বম্মায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যলক্ষণ নামক ত্রয়োদশ, 
উল্লাস সমাপ্ত । ১৩ 

১ তা বি গ,_-ঙ এবং র গ, সংশয়চ্ছেদকারকং | 



ও চতুর্দশ উল্লাসঃ 
গ্রীদের্যুবাচ। 

কুলেশ শ্রোতৃমিচ্ছামি পরীক্ষাং গুরুশিষ্তয়োঃ। 

উপদেশক্রমং দীক্ষাভেদীংশ্চ বদ মে প্রভো ॥ ১॥ 

শ্রীদেবী বললেন__কুলেশ, গুরুশিষ্তের পরম্পর পরীক্ষার বিষয়ে শুনতে 

চাই । প্রভূ, গুরুর উপদেশ ক্রম এবং বিভিন্ন প্রকারের দীক্ষার কথাও আমাকে 

বল। ১ 

ঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ চটিত্ৃশুদ্ধিঃ গ্রজায়তে ॥ ২ ॥ 

ঈশ্বর বললেন-__দেবী আমাকে যা জিজ্জীস। করলে তা বলছি, শোন । এটি 

শোনা মাত্র চিতত-শুদ্ধি হয় । ২ 

বিন] দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাত?ক্তং১ শিবশাসনে | 

সা চ'ন স্যাদ্বিনাচাধমিতাণচার্ধপরম্পরা২ ॥ ৩ ॥ 

দীক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই-_এটি শিণীজ্ঞা। আর আচার্য ব্যতীত দীক্ষা হয় 

'মা। এইজন্য, এক্ষেত্রে আচার্ষপরম্পর] নিদিষ্ট । ৩ 

তল্মাং সিদ্ধান্তং সম্প্রাপ্য সন্প্রদায়াদিহেতুভিঃ৩। 

অন্তরেণোপদেষ্টারং মন্ত্রাঃ স্যুনিম্ষলা যতঃ৪ ॥ 8 ॥ 

সেইজন্য আচার্ধপরম্পরায় সন্প্রদায়াদি প্রমাণসহ সিদ্ধান্ত অবগত হতে 
হবে । কেননা, উপদেষ্টা ছাড়া মন্ত্রসমূহ ( এবং সিদ্ধান্তাদি ) নিম্ষল হয়। ৪ 

' দেবান্তমেব শংসম্তি পারম্পর্ধ প্রবর্তকং৫ | 

গুক্তং মন্ত্রাগমাভিজ্ঞং৬ সময়াচারপালকম্ ॥ ৫ ॥ 

১ তাবি গ,_খ, বিনা দীক্ষাং ন মেক্ষঃ স্যান্বিপ্রাণা* ; এ,--৬ এবং রগ, বিন! দীক্ষাং 

ফলং নস্য দৃ যমিনাং। ২ তা বিগ,-ঙ এবং র গ, পুরঃসরং | 

৩ তাবিগ,_খ,জ্দেরঃ সিদ্ধান্তশ'স্্র এসন্প্রদ'য়।দিহেতুকঃ ; &--গ, ঘ, সিদ্ধাস্তমা শ্রাব্য ঃ 

. ৬ এবং রগ, জ্ঞেয়া সিদ্ধশান্তর িরঁসন্প্রদায়্ধহেতুভিঃ। 
৪ তা বি গ,__খ, শস্তরেণোপদেই্ট যে মন্ত্রা যে নিচ্ষলা যতঠ। 

৫ এ, পারম্পর্যপ্রবর্ততে ; &,_ঙ এবং র গ, পারম্পর্বপুরঃসরং | 
এ তা বিগ, এবং রগ, মক্তাগমাবিদ্ধং | 



৩৪২ কুলার্ণবতন্ত্রম্ ? 

যে-গুর পরম্পরাপ্রবর্তক, মন্ত্র ও আগমে অভিজ্ঞ এবং "মময়াচারপালক 

0দবতারা তার গুশংসা করেন। «৫ 

গুর£১ শিষ্ঠাধিকারার৫থং বিরক্তোহপি শিবাজ্ঞয়া । 

কিঞ্চিংকালং বিধায়েখং স্বশিষ্ায় সমর্পয়েং ॥ ৬ ॥ 

গুরু নিরাসক্ত হলেও শিষ্ককে অধিকার দেবার জন্য শিবাজ্ঞায় কিছুকাল 

ধরে তাকে পরীক্ষা করে তারপর পরম বস্ত প্রদান করবেন । ৬ 

তহ্যাপিতাধিকারস্থয২ যোগঃ সাক্ষাৎ পরে শিবে । 

দেহান্তে৩ শাশ্বতী মুক্তিরিতি শঙ্করভাষিতম্ ॥ ৭ ॥ 

এই অপিতাধিকার ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরশিবের সঙ্গে যোগ সাধিত হয় ॥ 

আর দেহান্তে সে শাশ্বতী মুক্তি লাভ করে-__-এটি শঙ্করের উক্তি । ৭ 
তন্মাৎ সব্পপ্রযত্রেন সাক্ষাতৎপরশিবো দ্িতম্ । 

সম্প্রদায়মবিচ্ছিন্নং৪ সদ] কুর্যাৎ গুরুঃ পরিয়ে ॥ ৮ ॥ 
প্রিয়ে, সেইজন্য গুরু সর্বদ1 সর্ধপ্রকারে যত করে সাক্ষাৎ পরশিবোড্ভূত 

সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন রাখবেন । ৮ 

শক্তিসিদ্িসুসিদ্ধ্যর্থং৫ পরীক্ষ্য বিধিবদ্ গুরুঃ। 
পশ্চাদবপদিশেন্মন্ত্রমন্যথা নিক্ষলং ভবে ॥ ৯ ॥ 

যাতে শক্তিসিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ হয় সেইজন্য গুরু শিষ্তকে যথাবিধি 

পরীক্ষা করে তারপর মন্ত্র দেবেন। অন্যথা তা নিম্ষল হবে । ৯ 

অন্যায়েন তু যে! দদ্যাদ্ গৃহ্রাত্যন্তায়তশ্চ যহঃ। 

দদতো! গৃহুতো দেবি কুলশাপো ভবিষ্তাতি ॥ ১০ ॥ 

দেবী, যে অন্যায়ভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে মন্ত্র দেয় আর এভাকে 

যে গ্রহণ করে সেই দাত] ও গ্রহীতা উভয়কে শক্তির অভিশাপ লাগে । ১০ 

গুরুশিষ্াঁরুভো৷ মোহাদপরীক্ষ্য পরস্পরমূ । 

উপদেশং দদদ্ গৃহুন্ প্রাপ্ুযাতাং পিশাচতাম্ ॥ ১১ ॥ 

মোহবশতঃ গুরু ও শিষ্য পরস্পরকে পরীক্ষা না করে যথাক্রমে উপদেশ 

দান এবং গ্রহণ করলে উভয়ে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় । ১১ 

তা বি গ»-খ, ঙ এবং রগ, গুরু । 

তা বি গ,__গ, ঘ, তস্তাপ্যনধিকারস্য ; এ_-ঙ এবং বর গ, তস্তাঁপি নাধিকারস্থ 1 

তা বিগ, খ, তদন্তে । 

তব বি গ,_ঙ এবং র গ, সম্প্রদায়পরিচ্ছিন্নং । 

এ, শক্তিসিদ্ধিমসিদ্ধ৭ং ; তা বি গ*_খ ভক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধার্থং | . কি ও 6 ৮ ৬ 
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অশান্ত্রীয়োপদেশঞ্চ যে গৃহ্রাতি দদাতি হি। 
'ভৃঙ্জাতে তারুভে। ঘোরান্ররকানেকবিংশতিমৃ১ ॥ ১২। 

অশান্ত্রীয় উপদেশ যে দেয় এবং যে গ্রহণ করে তার! উভয়ে একবিংশতি 

ঘোর নরক ভোগ করে । ১২ 
অসংস্কতোপদেশঞ্চ যঃ করোতি স পাতকী। 

বিনশ্যতি চ তন্মন্ত্র (সৈকতে শালিবীজবৎ২ ॥ ১৩ ॥ 

২স্কারহীন যে ব্যক্তি উপদেশ দেয় সে পাতকী । সৈকতে উপ্ত শালি ধানের 

বীজ যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমনি তার দেওয়া মন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। ১৩ 

অনর্হে মন্ত্রবিজ্ঞানং ন তিষ্তি কদাচন। 

তন্মাৎ পরীক্ষ্য কর্তব্যমন্যথ নিম্ষলং ভবে ॥ ১৪ ॥ 

অযোগ্য বক্তিতে মন্ত্রজ্ঞান কখনো টিকে না। সেইজন্য, পরীক্ষা করে মন্ত্র 

দিতে হয় ; অন্যথা তা নিক্ষল হয় । ১৪ 

কৃত্বা সময়দীক্ষাঞ্চ দত্ব। সময়পাদ্কাম্। 

সনিধায়াত্নঃ৩ শিষ্ঠং বদেন্মন্ত্রং ন চান্যথ। ॥ ১৫ ॥ 

যথাচার দীক্ষা দিয়ে, যথাচার পাদুকা মন্ত্র প্রদান করে গুরু শিস্তকে নিজের 

কাছে বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, অন্য প্রকারে নয় । ১৫ 

সচ্ছিন্তায়াতিভক্তায় যজজ্ঞানমুপদি শ্যতে | 

তজজ্ঞানং তত্ত৪শাস্ত্রার্থং তদ্দিদধ্যাদখগ্ডিতম্ ॥ ১৬ ॥ 

অতিশয় ভক্ত সংশিষ্কে যে-জ্ঞান উপদেশ কর! হবে ত! হবে শান্ত্রার্থ 

অর্থাং শান্তর থেকে আহত জ্ঞান এবং অখণ্ডিতরূপে ত! দিতে হবে । ১৬ 

অসচ্ছিস্তে্ভক্তেযু যজজ্ঞানমুপদিশ্যতে | 
তৎ প্রযাত্যপবিত্রত্বং গে।ক্ষীরং শ্বঘৃতাদিব ॥ ১৭ ॥ 

গোদ্বপ্ধ যেমন স।রমেয়দ্বতের সঙ্গে মিশ্রিত হলে অপবিত্র হয়ে যায় তেমনি 

অতক্ত অসৎ শিষ্কে যে-জ্ঞান উপদেশ করা হয় তা অপবিত্র হয়ে যায়। ১৭ 

ধনেচ্ছাভয়লোভাদ্যৈরযোগ্যং যদি দীক্ষয়েং | 

দেবতাশাপমাপ্সোতি কৃতঞ্চ নিচ্ষলং ভবেং ॥ ১৮ ॥ 

ধনাকাজ্ষায় ভয়ে বা লোভাদির জন্য অযোগ্য ব্যক্তিকে যদি দীক্ষ! দেওয়া 

হয় তা হলে দীক্ষাদ।তাঁকে দেবতার অভিশ।প লাগে এবং তার কৃতকর্ম নিক্ষল 

হয়েযায়। ১৮ 

১. রখ, তৃগ্ততে তাবুভো ঘোরে নরকানেকবিংশতীঃ। 

২ তা] বিগ, ঙ এবং রশ. পরীক্ষ্য বক্ষ্যতে তন্ত্রং সৈকতে শালিৰীজবৎ। 

৩ এ, সংবিধায়;জআন । ৪ এ, ৰহু। 



৩৪৪ কুলার্ণবতত্ত্রমূ 

জ্ঞানেন ক্তিয়য়। বাপি গুরু শিষ্তং পরীক্ষয়েখ। 

সংবংসরং তদদ্ধং বা তদদ্ধং বা প্রযতুতঃ ॥ ১৯ ॥ * 

গুরু যত সহকারে এক বংসর, ছ মাস বা তিন মাস ধরে শিষ্যকে জ্ঞানের 

ক্ষেত্রে ও কর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করবেন । ১৯ 

উত্তমাংশ্চাধমে কুর্ষান্নীচানুত্তমকর্্ণি । 

প্রাণদ্রব্যপ্রণামাদ্যৈরাদেশৈশ্চ সমাসমৈ2১ ॥ ২০ ॥ 

পরীক্ষার জন্য উত্তমকে অধম কর্মে এবং নীচকে উত্তম কর্মে নিযুক্ত করতে 

হবে। প্রাণধারণের ব্যাপারে, দ্রব্যসামগ্রী অর্থাৎ অর্থাদির ব্যাপারে কখনো 

পক্ষপাতশুন্য আদেশ, কখনো বা পক্ষপাতযুস্ত আদেশ দিতে হবে । ২০ 

তৎকর্ম২সৃচকৈর্বাক্যের্নায়াভিঃ ক্রুরচেষ্টিতৈঃ। 

পক্ষপাঁতৈরুদাস নৈরনেকৈত্শ্চ মুহুমুিঃ ॥ ২১ ॥ 
আকৃষ্টস্তাড়িতে। বাপি যো বিষাদং ন যাতি চ। 

গুরুঃ কৃপা করোতীতি মুদ। সঞ্চিন্তয়েং সদ! ॥ ২২ ॥ 

শ্রীগুরোঃ স্মরণেঃ চাঁপি কীর্তনে দর্শনেহপি চ। 

বন্দনে পরিচধায়1মাহবানে প্রেষণে প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥ 

আনন্দকম্পরোমাঞ্স্বর«নেত্রাদিবিক্রিয়াঃ৬ | 

যেষাং স্ুযুস্তেইত্র যোগ্যাশ্চ* দীক্ষাসংস্কারকর্মণি ॥ ২৪ ॥ 

গুরুর ছলনাময় ক্রুরকর্ম, তৎসৃচক অর্থাৎ ভ্রুরকর্মসূচক কথাবার্তা, পুনঃপুনঃ 
অনেক পক্ষপাতিত্ব ও উদাসীনতা, কাছে টেনে আনা কিংবা তাড়না করা, 

কিছুতেই যে বিষাদগ্রস্ত হয় ন|, বরং এ সবের দ্বার! গুরু কৃপা করছেন সর্বদ। 

আনন্দে এপ চিন্তা করে, এরূপ শিষ্য, প্রিয়ে, আর গুরুর স্মরণে মাহাত্ম্য" 

কীর্তনে দর্শনে বন্দনায় পরিচর্যায় তাকে আহ্বান করায় এবং বিদায় দেওয়াতে 

যাদের আনন্দ কম্প রোমাঞ্চ হয়, কণ্ঠস্বরও দৃষ্টি বিহ্বল হয়, তারাই দীক্ষা- 
ংস্কারকরমের যোগ্য । ২১-১৪ | 

১ তাঁবিগ,_খ,-ধৃত পাঠঃ তা বি গণ,স্বয়ং সমৈঃ £ &,-ঙ এবং রগ, প্রাপান্রব্যৈঃ 

প্রদানাপ্যৈরাদেশৈশ্চ সম'সমৈঃ। ৰ 

২ তাবি গ,_খ, তচ্ম,খ। ৩ এর” উ, পক্ষপাতৈরুপ 'দানৈরালসৈ ; র গ, 

পক্ষপাতৈরুপাদানৈরালটৈ । ৪ বগ,শ্রীরুম্মরণে। 
৫ তা বিগ, ঘ, স্বয়ং 

৬ এ, খ, আনন্দকম্পরোম-ঞ্চং স্বনেত্ঞাদিযু বিক্রিয়া । 

৭ এ, যেষাং সম্ভাত্র যোগ্যাঃ স্বাঃ। 
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॥শিষ্তোইপি লক্ষণৈরেতৈঃ কুর্যাঁদ্ গুরুপরীক্ষণম্ 
আনন্দাদ্যৈর্জপক্তোত্রধ্যানহোমার্চনাদিযু১ ॥ ২ ॥ 

আনন্দাদ্ৈঃ__ আনন্দাদি দ্বারা। আনন্দাদি অর্থ পূর্বশ্লোকোক্ত আনন্দ 

কম্প রোমাঞ্চ কণ্ঠম্বরের বিহবলত] ও দৃষ্টিবিহবলত । 

শি্ত ও আনন্দাদি লক্ষণের দ্বারা জপ, স্তোত্র, ধ্যান, হোম, অর্চনাদি 

ব্যাপারে গুরুকে পরীক্ষ। করবে । ২ 

জ্ঞানোপদেশস মর্থ্যং মন্ত্রসিদ্ধিমপীশ্বরি | 

বেধকত্বং২ পরিজ্ঞায় শিষ্কে। ভূয়ান্ন চান্তথা ॥ ২৬ ॥ 

ঈশ্বরী, গুরুর জ্বানোপদেশের সামর্থ্য, মন্ত্রসিদ্ধি' ও বেধকত্ব জেনে তবে শিশ্তা 

হতে হবে, অন্যথা নয় । ২৬ 

আদিমধ্যাবসানেু যোগ্যাঃ শক্তিনিপাতিতাঁ?৩। 

অধমা মধামাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শিশ্তা দেবি প্রকীতিতাঃ ॥ ২৭ ॥ 

শক্তিনিপাতিতাঃ--যাদের উপর শক্তিপাত হয়েছে অর্থাৎ যাঁদের মধ্যে গুরু 

শক্তিসঞ্চার করে দিয়েছন । 

দেবী, শক্তিপাত অনুসারে কেউ কেউ আ'দিষে।গ্য, কেউ কেউ মধ্যযোগ্য 

এবং কেউ কেউ হয় অন্তযোগ্য । এই সব শিষ্যদের যথাক্রমে অধম, মধ্যম এবং 

উত্তম বল! হয় । ২৭ 

আদে ভক্তির্ভবেদ্দেবি দীক্ষার্থং সমুদত্তি যে। 

পুনবিলুপ্তহৃষ্টান্তে* আদিযোগ্যা ইতীরিতাঃ ! ২৮ ॥ 

দীক্ষার জন্য উপস্থিত হলে যাদের প্রথমে ভক্তি জন্মে কিন্তু আবার যাদের 

প্রীতি লোপ পায় তাদের বলা হয় আদিযোগ্য। ২৮ 

দীক্ষাসময়সন্প্রাপ্ত। জ্ঞানবিজ্ঞানবজিতাঃ৫ | 

ভক্ত্যা গ্রধবন্তবীধা যেও মধ্যযোগ।াশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥ 

দীক্ষার সময় হলে যার! এসে উপস্থিত হয়, যারা জ্ঞানবিজ্ঞানবঞজিত এবং 

ভক্তি দ্বার] যাদের বীরত্ব বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের বলা হয় মধ্যযোগ্য । ২৯ 

১ তা বি গ,_খ, জর্পন্ স্তোত্রং ধ্যানদেবচনাদিষুত এ,৩ এবং র গ, হোমা- 

£নাদিভিঃ | ২ তাবিগ,-ঙ এবং রগ, ৰোধকত্বং। 

৩ তা বিগ,_ঙ, যোগ? শক্তিনিপাতিত] ॥ র গ, যোগ্যাশক্তি নিপাতিতঃ | 

৪ তাবি গ,_খ,-ধৃত পাঠ? তা বি গ, পুনবিপুলহষান্তে ঃ এ,-উ, এবং রগ, পুন- 

বিহবলন্বক্টান্তে। 
€ তাবিগ,_ঙ এবং র গ,জ্ঞানাজ্ঞানবিবজিতাঃ | 

৬ তা বিগ, _খ,ধুত পাঠ ॥ তা বি গ, প্রধ্বস্তপর্বায়] ; এ, এবং র গ, প্রধ্বস্ত দধিয়ে] | 
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আদে ভক্তিবিহীন! ষে মধ্যভক্তাস্ত যে নরাঃ। « 

অন্তপ্রবৃদ্ধভক্তাশ্চ অন্তযোগ্যা১ ভবন্তি তে। 

উত্তমজ্ঞানসংজ্ঞাশ্চেত্যুপদেশবক্ত্িধা প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥ 

উত্তমজ্ঞানসংজ্ঞাঃ-_ উত্তম, জ্ঞান এবং সংজ্ঞা । উত্তম অর্থ শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ 

অর্থ ধর্ম। কেননা, ধর্মের বাড়। আর কিছু নাই। 

হজ্ঞা-_-পণাদি সঙ্কেতসূচক শব্দ! পণ-_ক্রয়বিক্রয়াদি । ক্রুয়বিক্রয়াদি 

কর্মবিশেষ । অতএব, সংজ্ঞ! অর্থ দাড়াল কর্ম। কাজেই, উত্তম, জ্ঞান এবং 

সংজ্ঞা অর্থ ধর্ম, জ্ঞান এবং কর্ম । 

আদিতে যে-সব লোক ভক্তিহ'ন, মধ্যে ভক্তিযুক্ত এবং অন্তে যাদের ভক্তি 

প্রবল, তারা অন্তযোগ্য । পরিয়ে, উত্তম-জ্ঞীন-ও সংজ্ঞ।-ভেদে উপদেশ ত্রিবিধ 1৩০ 

যথা পিপীলিকা মন্দমন্দং বৃক্ষাগ্রগং ফলম্ । 

চিরেণাপ্সেতি কর্মোপদেশত্শ্চাপি তথা স্মৃতঃ ॥ ৩১ | 

পিপীলিকা যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অনেক সময় লাগিয়ে গাছের 

আগার ফলে গিয়ে লাগতে পারে কর্মোপদেশও তেমনি 1 ৩১ 

যথা কপিশ্চ শাখায়াঃ শাখামুল্লজ্ঘ্য যততুতঃ । 

ফলং প্রাপ্মোতি ধর্মস্যৎ চোপদেশস্তথ] পরিয়ে ॥ ৩২ ॥ 

পরিয়ে, বানর যেমন গাছের শাখা থেকে শাখান্তরে লাফ দিয়ে চেষ্টা করে 

ফল পাড়ে ধর্মোপদেশও তেমনি । ৩২ 

যথ। বিয়দগমঃ শীঘ্র ফল এব নিষীদতি । 

তথা জ্ঞানোপদেশশ্চ কথিতঃ কুলনায়িকে ॥ ৩৩ ॥ 

ওগো! কুলনায়্িকা, পাখী যেমন ক্ষিপ্র ফলের উপর গিয়ে বসে, বলা হয় 
জ্ঞানোপদেশও তেমনি । ৩৩ 

স্পর্শাখ্য। দেবি দৃকৃসংজ্ঞ। মানসাখ্য৷ মহেম্বরি | 

ক্রিয়ায়াসাদিরহিতা দেবি৬ দীক্ষা! ত্রিধ! স্যৃতা ॥ ৩৪ ॥ 

১ তা বিগ,_খ, অন্তে প্রভৃতভক্তিও্ত অন্তযোগ্যা ; এ,_ঙ এবং রগ, অস্তে ভক্তা£ 

প্রকদ্ধা? স্যুরাত্তযে গা1। | | 
তা বি গ”_-ও এবং র গ, উত্তমাজ্ঞানসংজ্ঞাশ্চেহপদেশ। 

এ, উ, ধর্মোপদেশ ; র গ, ধর্মোপদেশস্যাপি । 

ত1 বি গ,_খ,স্ধৃত পাঠ? তা বি গ» শাখায়াং ; রগ, শাখায়াং। 

তা বি গ»__খ, ভক্তস্য | 

র গ,ধুত পাঠ) তা বি গ, দেবী! € ০০6 4 
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স্পর্শাখ্য]জ্ীক্ষা__স্পর্শদীক্ষা বা স্পর্শনী । “গুরু স্বীয় হস্তে পরমশিবরূপী 

স্বগুরুর ধ্যান করবেন, মুলমন্ত্র ষড়ঙ্গন্তাস-মন্ত্র, মাতৃকান্যাস-মন্ত্র জপ করবেন: 

এবং কৃপা করে শিষ্কের মস্তক দক্ষিণ হস্তের দ্বার! স্পর্শ করবেন। তার পরে 

শিক্ষাকে মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম স্পর্শদীক্ষা। এটি অতিশয় 
সিদ্ধিপ্রদ! ।”-__দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৭ । 

দৃকৃসংজ্ঞা দীক্ষা__দৃকৃদীক্ষা বা চাক্ষুষী। “গুরু নিমীলিত নয়নে পরমাত্মায় 

দেবতার ধ্যান করবেন এবং দেবতার দর্শনানন্দপুর্ণনয়নে শিষ্যকে বীক্ষণ 

করবেন এবং পরে গ্রসন্নচিতে তাকে সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রোপদেশ দেবেন । 

এরই নাম ফলদাঠিনী দৃকৃদীক্ষা ।”__ দ্রঃ এ, পৃঃ ৬৯৬-৯৭ । 

মানসাখ্যা দীক্ষা-মানস দীক্ষা বা মনোদীক্ষা বা বেধময়ী দীক্ষা । “গুরু 

শিষ্ঠদেহে মুলাধারে চতুর্দল পদ্মের মধ্যস্থ ত্রিকোণে কুলকুগ্ডলিনী শক্তির ধ্যান 

করবেন এবং ধ্যানে তাকে যট্চক্রভেদ করিয়ে সহজ্ারে পরম শিবের সঙ্গে 

মিলিত করবেন । এরূপ করলে গুরুর আজঙ্ঞখায় শিষ্তের সহজ, আগস্তক, এবং 

সাংসগিক এই ত্রিব্ধি পাশ ছিন্ন হয়ে যায় । শিষ্কের তখন দিব্যবোধ জন্মে এবং 

তিনি শিব হয়ে যান। এই দীক্ষাকে সবচেয়ে কার্ষকরী এবং আশুফলগ্রদ। 

মনে করা হয় ।”- দ্রঃ এ, পৃঃ ৬৯৫ । 

দেবী, ওগো মহেশ্বরী, স্পর্শ, দক এবং মানস এই ত্রিবিধ দীক্ষা। এই তিন 

দাক্ষায় কোনে! ক্রিয়া এবং আফ্মাসের প্রয়োজন হয় না। ৩৪ 

যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাঁং শিশুন্ সংবদ্ধয়েচ্ছনৈ১। 

স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৩৫ ॥ 

প্রিয়ে, পক্ষী যেমন নিজের পক্ষপুটে শাবককে ধীরে ধীরে বড় করে, ম্পর্শ- 
দীক্ষা এবং উপদেশও সেইরূপ করে | ৩৫ 

স্বাপত্যানি যথা মওস্যে। বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ । 

দ্বগৃভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্থরি ॥ ৩৬ ॥ 

ওগো পন্মমেশ্বরী, মাছ যেমন নিজের পোনাকে দৃষ্টি দিয়েই বড় করে, দৃষ্টি 
দ্বার! দীক্ষা এবং উপদেশও সেইরূপ করে । ৩৬ 

যথা কৃর্সঃ স্বতনয়ান্ ধানমাত্রেণ পোষয়েং। 
বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ ফ্যাং তথাবিধঃ২ ॥ ৩৭ ॥ 

১. তা বি গ,-ও, সমুদ্ধারেচ্ছনৈ ; রগ, সমুদ্ধরেৎ শনৈ? | 

২ তাবিগ,_উ*মানুষস্য ; রগ, মানুষস্য তথা বিধি১। 
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কৃর্ম যেমন নিজের ছানাদের ধ্যানমাত্রের দ্বারাই বড় করে, /বেধদীক্ষ। এবং 
উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার । ৩৭ 

শক্তিপাতানুসারেণ১ শিষ্কোহনুগ্রহমহতি | 

যত্র শক্তির্ন পততি তত্র সিদ্ধিন জায়তে ॥ ৩৮ ॥ 

শক্তিপাতানুসারে শিষ্য অনুগ্রহ লাভ করে । যেক্ষেত্রে শক্তিপাত হয় না 

সেক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ হয় না। ৮ 

ক্রিয়াবর্ণ কলাম্পর্শবাগ্রঙউ্মানসসংজ্ঞয়!২ | 

দীক্ষা! মোক্ষপ্রদ। দেবি সপ্তধ! পরিকীন্তিত।5 ॥ ৩৯ ॥ 

ক্রিয়াদীক্ষ।__ক্রিয়াবতী দীক্ষ। । এক্রিয়াবতী দীক্ষ। অনুষ্ঠানবহুল। গুরু 
কর্তৃক শিষ্দেহে অবস্থিত ষড়ধ্বার শোধন, শিষ্যে আআ চৈতন্য নিয়োজন, শিস্কের 

অভিষেক ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই দীক্ষার অঙ্গ । সাধারণতঃ গুরু শিল্তকে 
এই ক্রিয়াবতী দীক্ষাই দিয়ে থাকেন”-দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 

১ম সং পৃঃ, ৬৯৪ 

বর্ণদীক্ষ।__বর্ণময়ী দীক্ষ! । বর্ণময়ী দীক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে এই দীক্ষায় 

গুরু শি্দেহে শান্ত্রনিদিষ্ট স্থানে বর্ণসমুহ নুণস করেন এবং প্রতিলোমক্রমে 

সেই-সব বর্ণকে ও সেই সঙ্গে শিষ্যতৈতন্যকে পরাত্মায় লীন করেন ; আবার 

পরমাত্মা থেকে বর্ণসমুহকে ও শিষ্যটৈতন্যকে উ্থিত করে শিষ্যদেহে অনুলোম- 

ক্রমে বা সৃষিক্রমে ন্যস্ত করেন। এইভাবে শিষ্য পরমানন্দময় দেবভাব প্রাপ্ত 

হন”_ দ্রঃ এ, পৃঃ ৬৯৪ । 

কলাদীক্ষা _-কলাবতী দীক্ষা । “কলাবতী দীক্ষারও বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে । 

এই দীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু শিষ্যদেহের পদতল থেকে আরম্ভ করে মস্তক- 

শীর্ষ পর্যস্ত বিভিন্ন স্থানে নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা শাস্তি এবং শাস্ত্যতীতা এই পঞ্চ- 

কলার অবস্থান শাস্ত্রনিদিষ্টরূপে ধ্যান করেন এবং সংহারক্রমে শিবাঁবধি 

তাদের সংযোজন করে শিঙ্যকে দীক্ষ। দেন”__-এ, পৃঃ ৬৯৪। 

বাগ্দীক্ষা-__বাচিকী দীক্ষা । “গুরু যত্রসহকারে নিজবক্ত,কে স্বগুরুবক্ত। 

ভাববেন এবং মুদ্রান্যাসাদি সহ দিব্যমন্ত্র স্বগুরুমুখেই শিষ্কে প্রদান করবেন ॥ 

এরই নাম বাচিকী দীক্ষ1”-_দ্রঃ এ, পৃঃ ৬৯৭-৯৮। 

১ তা বি গ,_খ, শক্তিমানান্বসারেণ ; এ,_ঙ এবং র গ, শ:ক্তমাত্রানুসারেণ 1. উঃ 
২ ক্তাবি গ,_-গ, ঘ, ধ্যানসমাহবর়া * &,_-ঙ এবং র গ, ক্রিয়াজ্ঞানকলা-স্পর্শজ্ঞান- 

ধ্যানসমাকৃলাঃ। ৩ রগ. পরিকীনিতাঃ। 
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দেবী মোক্ষপ্রদা দীক্ষা সপ্তবিধ। । যথা-__ক্রিয়াদীক্ষাঁ, বর্ণদীক্ষা, কলাদীক্ষা,. 

স্পর্শদীক্ষা। বাগদীক্ষা, দ্ৃগদীক্ষ!। আর মানসদীক্ষ! ॥ ৩৯ 

সময়াখ্যা বিশেষ! চ সাধিক। পুত্রিকাহ্বয়া । 
বেধকা' পূর্ণসংজ্ঞা চাঁচা! নির্বাণসংজ্ঞিক1১ ॥ ৪০ ॥ 

সময়াখ্যা_ সময়! নামক দীক্ষা । এতে শিষ্ঠ গুরুর পৃজাঁদি কমে যোগাঁড়-. 

যন্ত্র করে দিবার অধিকার প্রাপ্ত হন । 

সাধিকা-_এ দ্বারা শিষ্য গু আত্তর সাধনার অধিকারী হন । 
পুত্রিক।__এ দ্বারা শিষ্যকে শান্ত্রনিদিষ্ট ক্রিয়াকর্নাদিতে প্রবৃত্ত কর হয় । 

বেধকা-_ বেধদীক্ষ। । পূর্ণ-আচার্ধা_য। দ্বার। আচার্ষের পুর্ণ অধিকার 

প্রাপ্ত হওয়। যায় । নিবাণ-সংজ্ঞিক!- নির্ধাণ নামক দীক্ষ।| এর ফলে 

যথোচিত সাধন! দ্বার! নিবাণ লাভ হয় ।-__দ্রঃ এম পি. পণ্ডিত কৃত কুঁলার্ণব- 

তন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ, ১০ম অধ্যায়; গণেশ এ কোম্পানী প্রকাশিত 

কুলার্ণবতন্ত্র, ১৯৬৫ | 

সময় নামক বিশেষ দীক্ষা, সাধিকা', পুত্বিক।, বেধকা, পূর্ণ-আচার্ষা এবং 

নিবাণ নামক দীক্ষাও আছে 18৪০ 

ক্রিয়াদ:ক্ষাঞ্টধ। প্রোক্ত। কুণ্ুমণ্ডপংপুবিক। । 
কলসাদিসমাযুক্ত। কর্তব্য। গুরুণ। বহিঃ । 

দেবেশি দেহশুদ্ধার্থংও পুবোক্তবিধিনাচরেৎ* ॥ ৪১ ॥ 

ক্রিয়াদীক্ষা আট প্রকার । তাতে কুণ্ড, মণ্ডপ, কলসাদি লাগে । গুরু এই 

সব দিয়ে বাহ্যানুষ্ঠান করবেন। দেবেশী, দেহশুদ্ধির জন্য পুর্বে উক্ত বিধি, 
অনুসারে অনুষ্ঠান করতে হবে ॥ ৪১ 

বর্ণদীক্ষ! ত্রিধ! প্রোক্ত। দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈ2 । 

পঞ্চাশদ্বর্ণেবা দেবি দ্বিবন্টিলিপিভিস্ত বা ॥ ৪২ ॥ 

দেবী, বেয়াল্লিশ বর্ণের, পঞ্চাশ বর্ণের বা বাষট্ট বর্ণের এই তিন রকমের 

বর্ণদীক্ষা । ৪২ 

বর্ণান্ শিষ্ঠতনো ন্যস্য প্রতিলোমেন সংহরেত৫ । 

পরমাত্মনি সংযোজ্য তচ্চৈতন্যং গুরুঃ প্রিয়ে ॥৪৩ ॥ 

১ তাবি গ,_ক, গ, ঘ, ও, এবং র গ, বেধকা পুর্ণসংজ্ঞাঃ সুযুস্র্ধা নিরাণসংজ্ঞকাঃ । 
২ তা বি গ৮_-ঙ এবং রগ, কুলমণ্ডপ। ৩ এ, দেহসিদ্ধার্থং। 
৪ ত1 বিগ, ক, ব্রিবিধাচরেৎ। ৫ তা বিগ, ৩, সঞ্চরেৎ। 
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পরিয়ে, গুরু শিষ্তের দেহে বর্ণন্তান করবেন। তারপর শিষ্কের চৈতন্য 

পরমাঝআয় সংযুক্ত করে তাতে প্রতিলো মক্রমে বর্ণের সংহরণ করবেন ॥ ৪ ৩ 

তস্মাহৎপাদ্য তান্ বর্ণ।ন্ ন্যসেচ্ছিষ্যতনো পুনঃ১। 
সৃষ্টিক্রমেণ বিধিন। চৈতন্যঞ্চ প্রযোজয়ে ॥ ৪৪ ॥ 

ত। থেকে (পরম1জআ্ঝ! থেকে ) বর্ণ গুলি উৎপন্ন করে সৃর্টিক্রমে গুরু আবার 

শিষ্তদেহে ন্যাস করবেন এবং শিপ্তের চৈতন্যও তাতে যুক্ত করবেন । ৪৪ 
জায়তে দেবতাভাবঃ পরানন্দ২ময়ঃ শিশোঃ। 

এষা বর্ণময়ী প্রোক্তা দীক্ষ1! পাশহর।৩ প্রিয়ে ॥ 9৫ ॥ 

শিশোঃ--শিশুর । গুরুর শিশু অর্থাৎ শিষ্য | 

পরিয়ে, শিষ্তের অন্তরে পরানন্দময় দেবতাভাঁব সঞ্জাত হয়। এইটি বর্ণময়ী 

দীক্ষা । এ পাশ ছেদন করে । 9৪৫ 

কলাদীক্ষ। ত্রিধ| জ্ঞেয়।ঃ কর্তব্য। বিধিবং প্রিয়ে । 

নিবৃত্তির্জানুপর্ধস্তংথ তলাদারভ্য সংস্থিতা1৬ ॥ ৪৬ ॥ 

কলাদীক্ষা__কলাবতী দীক্ষা । «এই দীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু 

শিন্যদেহের পদতল থেকে আরম্ভ করে মন্তকশীর্ষ পর্ষস্ত বিভিন্ন স্থানে নিবৃত্তি 

প্রতিষ্ঠ। বিদ্য। শপ্তি এবং -শান্তাতাত। এই পঞ্চকলার অবস্থান শান্ত্রনির্দি রূপে 

ধ্যান করেন এবং সংহারক্রমে শিবাবধি ত!দের সংযোজন করে শিশ্তকে দীক্ষা 

দেন”-_দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধন।, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৪। 

প্রিয়ে, কলাদীক্ষা ত্রিধা জানতে হবে । যথ।বিধি এই দীক্ষা সম্পন্ন করতে 

হয়। পায়ের তলা থেকে হ।টু পধন্ত নিবৃত্তিকল। ব্যাপ্ত । ৪৬ | 

জানুনোর্নাভিপর্যস্তং৭ প্রতিষ্ঠ। তিষ্ঠতি পরিয়ে । 

নাভেঃ কণ্ঠাবধি ব্যাপ্ত” বিদ্যা শান্তিস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৭ ॥ 
কগ্ঠাল্ললাটপধন্তং ব্যাপ্ত| তন্মাচ্ছিরোইবধি৯ । 

শান্ত্যতীতা কলা চৈষা১* কলাব্যাপ্তিরিতীরিতা ॥ ৪৮ ॥ 

১ রগ, পুর ২ তা বিগ,_ঙ এবং রগ, পরাতীত। 
৩ তা বি গ»--খ, দাক্ষা প্রোক্ত। পাপোৌঘহ1; &,_উ এবং রগ, পাপহ্র1। 

৪ ত1বি গ,-উ, চ বিজ্ঞেয়ত ) রগ, চ বিজ্ঞেয়া। 

«৫ তাবিগ,_ঙ এবং রগ, নিবৃত্তিজানুপর্ধস্তং ৬ এ, সংহ্বিতঃ। 
৭ তা1বিগ,_ঙ এবং রগ, জানোশ্চ নাভিপর্যস্তং । 

৮ এ, নাভৌ-কগ্ঠাবধি প্রোক্তা । ৯ তাৰিগ,_খ, চ্ছিরাবধি। 

. & ৮১০ এঁ, জ্েয়। । 
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প্রিয়ে, হাট" থেকে নাভি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাীকলা, নাভি থেকে কণ্ঠ পর্যস্ত 

বদ্যাকলা, তারপর কণ্ঠ থেকে ললাট পর্যত্ত শান্তিকলা! এবং ললাট থেকে মস্তক 

পর্ষস্ত শান্ত্যতীত1 কলা ব্যাপ্ত। একে বলা হয় কলাব্যাপ্তি। ৪৭-৪৮ 

সংহার১ক্রমযোগেন স্থানাৎ স্থানান্তরং প্রিয়ে। 

সংযোজ্য বিধিবং২ সম্যগৃবিধিবেত্ী ৩ শিরোহবধি ॥ ৪৯ ॥ 

প্রিয়ে, সম্যকৃবিধি যে জানে সে সংহারক্রমে (পদতল থেকে) মস্তকা বধি, 

এক স্থান থেকে অন্স্থান পধন্ত যথাবিধি কল! সংযোজন করে । ৪৯ 

ইয়ং প্রোক্ত! কুলেশানি দিব্যভাবপ্রদায়িনী। 

অফ্ত্রিংশং*কলাভিবা। পঞ্চাশভিরথাপি বা ॥ ৫০ ॥ 

তবত্বন্তাসক্রমেণৈব সৃষ্টিসংহারমার্গতত৫ | 

জ্ঞ।ত্ব। গুক্রমুখাদ্ধেবি শিষ্কে সংযোজ্য বেধয়েৎ ॥ ৫১ ॥ 

জায়তে দেবতাভাব যোৌগিনীপীরমেলন মৃঙ । 

কলাদীক্ষ।" সমুর্দিষ্টা পশুপাশীপহরিণী ॥ ৫২ ॥ 

কুলেশানী, এটিকে বলা হয় দিব্যাবপ্রদাঁয়িনী। আটত্বিশ অথব। পঞ্চাশ 

কলা দ্বারা, 'ওগে। দেবী, সৃষ্টিমার্গে ও সংহারমার্গে তত্ন্যাসক্রমে শি্যদেহে কলা- 

সংযোজন গুরুমুখে 'জেনে শিশ্তকে দীক্ষ। দিতে হবে । এতে দেবভাঁব সঞ্জাত 

হবে এবং ফোগিনীবীরমিলন হবে । এই কলাদীক্ষ। বণিত হল। এটি পশুপাশ 

ছিন্ন করে । ৫০-৫২ 

হস্তে শিবং গুরুং৮ ধ্যাত্বা জপেন্মূলাঙ্গমালিনীম্। 

গুরুঃ স্পৃশেচ্ছিষ্ততনুং১ স্পর্শদীক্ষ। ভবেদিয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ 

মূলাঙক্গমালিনীং__মূল অঙ্গ এবং মালিনী । মূল অর্থ মূলমন্ত্র। অঙ্গ অর্থ 

বড়ঙ্গম্যাসমন্ত্র । মালিনী অর্থ মাতৃকান্যাসমন্ত্র ৷ 

গুরু হস্তে শিব ও গুরুর ধান করে মুলাঙ্গমালিনী জপ করবেন। তারপর 

শিষ্ঠদেহ স্পর্শ করবেন । এটি হবে স্পর্শদীক্ষা। ৫৩ 

১ এ, সংজাত। ২ তাবিগ,-ঙ এবং রগ, বিষয়ে। 

৩ তা বিগ,_খ,বিধিবতাঃ। ৪ তাবিগ,-ঙ এবং রগ, চিত্তং তত্বোৎ। 

« ভাবি গ,_খ, যোগতঃ। ৬ এ, বীরসম্পদঃ ; তা বি গ,-ঙ এবং র গ, বীরসঙ্গমঃ | 

৭. তা বিগ, _খ, কুলদীক্ষা । ৮ এ, হস্তে শিবপুরং। 

৯ তা বি গ,_-ক, গ, ঘ, গুরুঃ স্পৃশেথ শিল্তন্ত ; ৬ এবং রগ, গুরুঃ স্পৃশেৎ 

স্বশিষ্যস্ত | 
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চিত্তং তত্বে সমাধায় পরতত্বোপৰৃংহিতান্১ । 

উচ্চরেৎ সংহতা ন্মন্ত্রান্২ বাগ্দীক্ষেতি নিগদ্যতে ॥ ৫৪ ॥ 

তত্বে- চিদ্রূপী সদাশিবে । পরতত্বোপবৃংহিতান্-__-পরতত্ব অর্থাৎ শিব 

থেকে উপবৃংহিত অর্থাৎ বিস্তারিত। সংহতান্ মন্ত্রান_মিলিত মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ, 

বিশেষ কর্মে শান্ত্রবিহিত মন্ত্রসমূহ | 
তত্বে চিত্ত সমাহিত করে গুক্র পরতত্বোপবৃংহিত মন্ত্রসমুহ উচ্চারণ করবেন । 

একেই বলে বাগ্দীক্ষা ৷ ৫৪ 

নিমীল্য নয়নে ধাত্বা পরতত্বংত প্রসন্নধীঃ । 

সম্যক্ পশ্যেদ্গুরুঃ শিষ্যং দ্বগৃদীক্ষা চ ভবে প্রিয়ে ॥ ৫৫ ॥ 

প্রিয়ে, প্রসনধী গুরু চক্ষু মুদ্রিত করে পরতত্তের ধন করবেন এবং তারপর. 

শিষ্তের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টিপাত করবেন । এতেই হবে দৃগ্দীক্ষ। ৷ ৫৫ 

গুরোর।লোক মাত্রেণ ভাষণাৎ স্পর্শনাদপি । 

সদ্যঃ সঞ্জায়তে জ।নং স। দীক্ষ। শাণ্তবী মত! ॥ ৫৬ ॥ 

গুরুর দৃষ্টিমাত্র সম্ভাষণমাত্র কিংব। স্পর্শমাত্র শিষ্তের জ্ঞানোদয় হলে ত।-ই; 

হবে শাস্তবী দীক্ষ। ৷ ৫৬ 

মনোদীক্ষ। ছ্বিধাৎ প্রোক্ত। তীব্র। তীব্রতরাপিধ চ। 

অধ্বানং৬ ষড়্বিধং জ্ঞাত্ব। শিল্যদেহে স্মরন প্রিয়ে ॥॥ ৫৭ | 

কল্পয়েভুবনং তত্ব কলাং বর্ণং পদং মনুম্* । 
আজানুনাভিহৃৎকণ্ঠতালু৮মুদ্ধান্ত ,মম্বৰিকে ॥ ৫৮ || 

অধ্বানং ষড়বিধং_-ষড়ূধ্ব1। যথা-_ভুবন, তত্ব, কলা, বর্ণ, পদ এবং মন্ত্র 

প্রিয়ে, মনোদীক্ষা দ্বিবিধ--তীত্র ও তীব্রতর ।॥ ফষড়ধ্ব! অবগত হয়ে গুরু 

শিষ্যদেহে তার চিন্তা করবেন এবংজানু থেকে আরম্ভ করে নাভি হৃদয় কণ্ঠ. 
তালু ও মূর্ধা প্ন্ত ভুবন, তত্ব, কলা, পদ ও মন্ত্রের অবস্থিতি ভাবনা করবেন ।. 
৫৭-৫৮ 

তা বি গ»__গ, ঘ, ঙউ এবং র গ, ৰংংহিতাৎ। 

তা বি গ, __ক, সংহ্বতান্মস্ত্রীঃ এঁ,_ও এবং র গ, সংহ্তান্ন্ত্রী 

ত1 বিগ, _খ,-ধুত পাঠঃ তা বিগ, পরতত্ব ॥ এ,-উ এবং র গ, পরতত্তে। 

তা বি গ,_ক, গ, ঘ, ময়] ; এ৮_-উ এবং র গ, মনোর্দাক্ষা দ্বধ। | 

রগতীব্রতমাপি। ৬ তা বিগ, _খ, অধবনাং। 

ত1 বি গ,_-খ, কলাং বর্ণ পদং তন £ এঁ,-উ এবং র গ, কলাবর্ণাপদং মনুং ॥. 
৮ তাঁবি, গ,_খ, ভাল। ৯ তা বিগ”-ঙ এবং র গণম্ুলাস্ত। 

৩১ €6 4 ৮ 
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গুরূপদিষ্টমার্গেণ বেধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ | 

পাশমৃক্ত২১ ক্ষণাচ্ছিহ্যশ্ছিন্নপাশস্তদা২ ভবেং। 
এষ। মৃক্তিপ্রদ। প্রোক্ত! তীব্রদীক্ষ। কুলেশ্বরি 1 ৫৯ ॥ 

গুরূপদ্দিষ্ট উপায়ে বিচক্ষণ গুরু বেধদীক্ষ! দেবেন। তার ফলে পাশযুক্ত 

শিশ্ঠ মৃহ্তে পাশমুক্ত হবে । কুলেশ্বরী, একেই মুক্তিপ্রদা তীব্রদীক্ষা বল! 
হয় । ৫5 

দেবি তীব্রতর! চাঁপি গুরুণা স্মৃতমাত্রতঃ | 

সম্যকৃসংবেধিনঃ শিষ্ঠশ্ছিন্নপাপস্তদ! ভবে ॥ ৬০ ॥ 

দেবী, গুরুকর্তৃক স্মৃত হওয়া! মাত্র সম্যকৃবেধবেত্ত।-গুরুর শি্ঠ তৎক্ষণাৎ 
পাপমুক্ত হয় । এরই নাম তীব্রতর। দীক্ষা । 

ৰাহাব্যাপারনির্মুক্তে। ভূমৌ পততি তংক্ষণাং। 

সঞ্জাতদিব্ভাবোহসৌ সর্বং জানাতিও শাস্তবি ॥ ৬১ ॥ 

শাস্তবী, বাহ্যব্যাপারমুক্ত (অর্থাৎ যাঁর বাহ বিষয়ের বোধ থাকে না) শিশ্কয 

তত্ক্ষণাং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । তার অন্তরে দিব্ভাব সঞ্জাত হয় এবং সে 

সর্বজ্ঞ হয় । ৬১ 

যদস্তি বেধকালে তংঃ স্বয়মেবানৃভূয়তে | 

প্রৰৃদ্ধ সন ন শরোতি তং সুখং বক্তূমীস্বরি ॥ ৬২ | 
ঈশ্বরী, বেধদীক্ষার সময়ে যা হয় ত। শিষ্য স্বয়ংই অনুভব করে । বাহ 

বিষয়ে বোধ ফিরে আসার পর সে কিন্ত সেই সখ কেমন ত! বলতে পারে 

না । ৬২ 

বেধবিদ্ধঃ শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্মভাগ্ ভবেৎ। 

এষ। তীব্রতর দীক্ষা! ভববন্ধবিমোচনী । 

শিবভাবপ্রদ। সাক্ষাং ত্বাং শপে কুলনায়িকে ॥ ৬৩ ॥। 

বেধদীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব। তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ওগে। 

কুলনায়িকা, তোমার শপথ করে বলছি এই তীব্রতর! দীক্ষা ভববন্ধন মোচন 

করে ও শিবভাব প্রদান করে ৷ ৬৩ 

১. তা বি গ,_ঙ এবং র গ, পাপমুক্তঃ | ২ তা বি গ,_-খ, পরানন্দমন়ো। 
৩ এ, বদতি। ৪ . তা বি গ,--ঙ এবং রগ, বেধকং ততৎ। 

«৫ তাবিগ,_ও, প্রৰুদ্ধঃ সহ্স1 শিশ্তস্তৎসৌধ্যং বহুধেশ্বরি ; রগ, প্রৰদ্ধঃ সহস! 
শি্উটন্তৎসোঁখ্যং ৰহুধেশ্বরি | 

৬ তা! বি গ,_খ, ও এবং র গ, ন পুনজন্মতাং ব্রজেৎ | 

৭ ভাবিগ”-ঙ এবং রগ,দেবি। 

২৩ 
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আনন্দশ্চৈব কম্পশ্চোস্তবে| ঘূর্ণা১ কুলেম্বরি |. 
নিদ্রা মৃর্ছ। চ বেধস্য২ ষড়বস্থাঃ প্রকীন্তিতাঃ || ৩৪ । 

কুলেশ্বরী, বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছয় অবস্থার কথা বলা হয় । যথা-_ 

আনন্দ, কম্প, নবজন্ম, শিরোণঘূর্ণন, নিদ্রা এবং মৃর্ছ ॥ ৬৪ 

দৃশ্যন্তে ষড়গুণ! হোতে বেধনেনত কুলেশ্বরি । 

বেধিতো* যত্র কুত্রাপি তিশ্ঠেন্থুক্তা ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ || 

কুলেশ্বরী, বেধদীক্ষাহেতু এই ষড়্গুণ (আনন্দাদি) পরিলক্ষিত হয় । বেধ- 

দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানেই থাক ন! কেন সে মুক্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই | ৬৫ 

বেধদীক্ষাকরো লোকে শ্রীগুরুদর্ল ভঃ পরিয়ে । 

শিল্তোইপি ছুর্লভস্তাদ্ক্ পুণ্যযোগেন লভ্যতে । 
ন দদ্যাদ্ যস্ কস্যাপি ইত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি | ৬৬ ॥| 

প্রিয়ে, সংসারে বেধদীক্ষা প্রদানকারী গুরু দুর্লভ আর সেরকম শিষ্তও 

দুর্লভ ; পুণ্যবলেই পাওয়া যায়। পরমেশ্বরী, এই দীক্ষা ধাকে তাকে দেওয়া 
চলবে না--এই আমার আজ্ঞা । ৬৬ 

কুলদ্রবৈঃ সমভ্যর্চ্য কুলচক্রং« বিধানতঃ। 

শি্তায় দর্শয়েদেবি দীক্ষৈষা! কৌলিকী স্মৃতা ॥ ৬৭ ॥ 

দেবী, গুরু কুলদ্রব্যের দ্বারা যথাবিধি কুলচক্রের পুজা করবেন এবং তা 

শিস্তকে দেখাবেন । এরই নাম কৌলিকীদীক্ষা । ৬৭ 

কুলদ্রব্যংও মুখে পুর্য পঞ্চগব্যা*ম্বতান্িতম্ । 

অভিষিঞ্চেদ্ গুরুঃ শিষ্ঠং গর্ষাখ্যা সমীরিতা৷ ॥ ৬৮ ॥ 

পঞ্চগব্য_দধি দ্রপ্ধ ঘ্ৃত গোময় ও গোমুত্র এই পঞ্চ গোসন্বন্ধীয় দ্রব্য । 
ক্ুলদ্রব্য--শান্ত্রবিহিত মদ্য । 

রঃ  পঞ্চগব্যরূপ অম্বতযুক্ত কুলদ্রব্য মুখে পুরে গুরু তা দিয়ে শিষ্ককে অভিষিক্ত 

করবেন । একেই বলে গণ্ডুষাভিষেক । ৬৮ 

১ 5 ফিশ) খ, ধূর্ণত। ২ তাঁবি গ,-ক,বেধস্থা। 
১৫৭৩: না বি গ/কঙ এবং র গ»-ধত পাঠঃ তা বি গ, বেধকালে। 

৪ তা বিগ,_ক, বেধতো। ; &,-৩ এবং র গ, বেধকে]। 

«& তা বিগ” ঙ এবং রগ, কুলদ্রব্যং। | 

৬ তা বিগ”-উ, শিবদ্রব্যং; এ,-খ, সিদ্ধদ্রব্যং। ৭ তাবিখ”-খ পঞ্চব্যোষা। 
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সজীব*মীনমুক্তেন স্রয়! পুরিতেন চ। 

পঞ্গাস্বতৈঃ সুসম্পূর্ণশঙ্ছেন কলসেন বা। 

অভিষেকং ততঃ কুর্াদ্ৰাহ্যতঃ কথিতং পরিয়ে ॥ ৬৯ ॥ 
পঞ্চাম্বত-_দধি দুগ্ধ ঘ্ৃত মধু শর্করা এই পঞ্চ অম্বততুল্য পদার্থ । 
প্রিয়ে, সজীব-মীনযুক্ত এবং স্ুরা' দ্বারা পুর্ণ ও পঞ্চাম্বত দ্বারা পরিপূর্ণ শক্খ 

বা কলসের দ্বারা অভিষেক করতে হবে । এটি বাহযতঃ বল! হল । ৬৯ 

মীনস্তংলম্বৰিকা দেবি বক্তূং কলস উচ্যতে৪ । 

পঞ্চগব্যাৎস্থতাপূর্ণং শিশ্ঠং তেন অভিষিঞ্চিয়েৎ ॥ ৭০ ॥ 

দেবা, আল্জিবকে মীন আর মুখকে কলস বলা হয়। মুখ পঞ্চগব্যান্থতে 
পুর্ণ করে তা দিয়ে শিষ্ককে অভিষিক্ত করতে হবে । ৭০ 

অয়ং৬ সিদ্ধাভিষেকঃ স্যাদাচার্ধস্যাপি* পারবতি । 
ত্রিকালং দত্তকাষ্ঠঞ্চ” পুষ্পাঞ্জলিরপিন৯ প্রিয়ে ॥ ৭১-॥ 
শঙ্োঁদকে১* কলান্তাস১১স্তজজ্ঞানঞ্চাষ্টধ1১২ ভবেং। 

সময়ী১৩দন্তকাষ্ঠেন সাঁধকঃ কুসুমাঞ্জলিঃ ॥ ৭২ ॥ 
পুত্রং১৪ শঙ্াভিষেকেন ৰোধকং সঙ্জলেন চ১৫। 

পৃূর্ণাভিষেকেণাচার্ধঃ১৬ পঞ্চাবস্থাঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥ ৭৩ ॥ 

পার্বতী, এটি সিদ্ধীভিষেক । আচাধ্যেরও এর প্রয়োজন । প্রিয়ে, ত্রিকাল 

(ত্রিসন্ধ্যা) দস্তকাষ্ঠ প্ুস্পাঞ্জলি শঙ্গ উদক কলা হ্যাস এবং এতৎসন্বন্ধী জ্ঞান, এই 
আট প্রকারের অভিষেক হয় । নস্তকাষ্ঠ ব্যবহারের দ্বার।. সময়ী, পৃষ্পাঞ্জলি দ্বারা 
সাধক, শঙ্কোদকের ছারা পুত্র, সং-জলের দ্বারা বোধক এবং পৃর্ণাভিষেকের 
দ্বারা আচার্ধ-_-অভিষেকের এই পঞ্চ অবস্থার কথ। বল৷ হয়েছে । ৭১-৭৩ 

১. তা বিগ._ও এবং রগ, সবীজ ঃ ত। বি গ,--ক, সপ্ভীাব। ২ তাবিগ,-ঙএবংর 

গ,ধূত পাঠ ; তা বি গ,ৰাহে তৎ কথিতং পরিয়ে; &,-খ* ৰাহোন কথিত পুনঃ । 

৩ রগ, মনন্ত। ৪ তা বিগ,_-ঙ এবং র গ»বজ্রং কূলসমুচ্যতে। 

৫ তা বি গ,__খ,পঞ্চব্যোমান্ততং। ৬ তাবিগ,_ঙ এবং রগ, অহং। 

৭ এ, দাচর্ধোইপি। ৮ তাবি গ,_ক, স্বীকারদস্তকাষ্ঠশ্চ | 

৯ এ, ততঃ। ১০ তা বি গ,--ঙ এবং রশগ,ধৃত পাঠ £ ত1 বি গ, শহ্থে বেদ । 

১১ রগ, কলান্যাসং। ১২ তা বিগ, -খ, শব্ধে। বন্ধশ্চাভিষেকবেধকম্চাউটধ1 | 

১৩ তা বিগ, খ, সময়াং | ১৪ এ, পুনঃ । 

১৫ -তাবিগ,ঙ এবং রগ,্ধুত পাঠঃ ত| বি গ,-ক, ৰোধকং সজলেনচ?; তাবিগ, 

ৰোধকে] বেধসংজ্ঞয়া ;£ এ,--গ, ঘ, 'বেখকং সজ্জলেন চ। 

৯৬ তা! বি গ,--ঙ, নাচার্য। 
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কুলাচারৈক+নিরতা গুরুভক্তা দৃব্রতাঃ। 

পূর্ণাভিষেকপূতা৷ যে তে মুক্তাশ্চেহ জন্মনিং ॥ 39 ॥ 
যারা একমাত্র কুলাচারনিরত গুরুভক্ত দৃড়ত্রত পূর্ণাভিষেকপূত তারা এই 

জন্মেই মুক্ত হয়ে যায় । ৭৪ 

পূর্ণাভিষেকপৃতা যে স্বতাশ্চ কুলনায়িকে । 
পুনর্লবেধ্বাততমং জন্ম গুরুণা শিবরূপিণা ॥ ৭৫ | 
শুদ্ধাঃ পুর্ণাভিষেকেণ শিবসাযুজ্যদায়িনা । 

তেন মুক্তিং ব্রজেমুস্তেও শাস্তবী বাচমৰ।বীৎ ॥ ৭৬ ॥ 

ওগো কুলনায়িকা, পূর্ণাভিষেকপৃত হয়ে যারা মারা যায় তারা আবার 
উত্তম জন্ম লাভ করতঃ শিবরূপী গুরু কর্তৃক শিবসাধুজ্যপ্রদানকারী পূর্ণাভি- 
ষেকের দ্বার! শুদ্ধীকৃত হয় এবং সেই কারণে মুক্তি লাভ করে-_-শাস্তবী একথা! 

বলেছেন। ৭৫-৭৬ 
পূর্ণাভিষেকহীনো! যঃ কৌলিকো ভ্রিয়তে যদি । 
পিশাচত্বমবাপ্পোতি যাবদাহুতসংপ্লবম্ত ॥ ৭৭ | 

কোনো কৌলিক যদি পুর্ণাভিষেকহীন হয়ে মারা যায়, তাহলে প্রলয়- 
কালাবধি সে পিশাচ হয়ে থাকে । ৭৭ 

দীক্ষা! চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বাহ্াভ্যন্তরভেদতঃ | 

ক্রিয়াদীক্ষা ভবেদ্ৰাহা। বেধাখ্যাভ্যন্তরী মতা ॥ ৭৮ ॥ 

বাহা ও আভ্যন্তর ভেদে দীক্ষা! দ্বিবিধ । ক্রিয়াদীক্ষা বাহা আর বেধদীক্ষাকে 

বল! হয় আভ্যন্তর | ৭৮ 
অন্তঃশুদ্ধিরৰ্হিঃশুদ্ধিদ্বিবিধা পরিকীত্তিতা । 
অন্তর! চ ক্রিয়াশুদ্ধিৰ“হিঃশুদ্ধিশ্চ দীক্ষয়া ॥ ৭৯ ॥ 

দ্বিবিধ শুদ্ধির কথ! বলা হয়েছে__অন্তঃশুদ্ধি আর বহিঃশুদ্ধি। শান্ত্রবিহিত 

ক্রিয়াকর্মের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি এবং দীক্ষা দ্বার! বহিঃশুদ্ধি হয় । ৭৯ 
দীক্ষয় মোক্ষদীপেন চণ্ডালোহপি বিমুচ্যতে ৷ 
আভ্যাং বিন! কুলেশানিৎ কৌলিকো নৈব মুচ্যতে ॥ ৮০ ॥ 

কুলেশানী, মোক্ষের দীপস্বরূপ দীক্ষা দ্বারা চণ্ডালও মুক্তিলাভ করে। 
অন্তঃগুদ্ধি এবং বহিঃশুদ্ধি ছাঁড়। কৌলিকের মুক্তি হয় না । ৮০ 

১ তাবি গ,_ও এবং রগ, কৃলাচারেণ। ২ এঁ, কর্মণি। 
৩ এ, ব্রজেদেব। ৪ তা বিগ”, বি ও 
€ তা বি গ,”_ক, আবাভ্যাঞ্চ বিনা দেবি । ৃঁ 
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শরীরম্য ন সংস্কারে! জায়তে ন চ কর্মণঃ১ | 
আত্মনঃ কারয়েদ্দীক্ষামনাদিকুলকুণগ্ডলীম্ ॥ ৮১ ॥ 

শরীরের সংস্কার হয় না, কর্মেরও নয়। আত্মার অনাদিকুলকুগুলী দীক্ষা 
করাতে হয় । ৮১ 

দীক্ষা! হোতাঃ২ কর্মসাম্যে ভিন্নার্থ প্রতিপাদিকাঃ। 

অভিসন্ধানতো দেবিও দেশিকোত্তমশিষ্যয়োঃ ॥ ৮২ ॥ 

দেবী, এইসব দীক্ষার ক্রিয়াকর্স একরূপ হলেও দেশিকোত্তম অর্থাৎ গুরু ও 

শিষ্কের সঙ্কল্প অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়। ৮২ 

মন্ত্রোষধৈর্ধথা হন্যাদ্বিষশক্তিং কুলেশ্বরি । 
পশুপাশং তথা ছিন্দ্যাদ্দীক্ষয়। মন্ত্রবিং ক্ষণাং ॥ ৮৩ ॥ 

কুলেশ্বরী, মন্ত্র এবং ওষধের দ্বারা যেমন বিষ-শক্তি নষ্ট করতে হয় তেমনি 

অস্ত্রবিদ্ দীক্ষ! দ্বারা মৃহূতে পশুপাশ ছিন্ন করবে । ৮৩ 
অম্মাদ্ প্রবিততাদ্ৰন্ধাৎ পরসংস্থানৰোধকাৎ৪ | 

দীক্ষৈব মোক্ষয়েৎ পূর্বং দিব্যং ধাম নয়ত্যাপি ॥ ৮৪ ॥ 

দীক্ষাই এই বিস্তৃত বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং পরমপদের উপলব্ধি ঘটিয়ে 
আদি দিব্যধামে নিয়ে যায় । ৮৪ 

উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটিশঃ । 

ক্ষণান্দহৃতি দেবেশি দীক্ষা! হি বিধিনা কৃতা। ॥ ৮৫ ॥ 

যথাবিধি কৃত দীক্ষা মুহূর্তে লক্ষলক্ষ উপপাতক এবং কোটি কোটি মহাপাতক 
দ্ধ করে । ৮৫ 

যয়া চোন্মীলিতাতনে৷ ভবস্তি পশবঃ শিবাঃ। 

সা দীক্ষা! হাদিত৷ দেবি পশুপাশবিমোচিকা৬ ॥ ৮৬ ॥ 

দেবী, যা ছ্বারা আত্মোন্মেষ হওয়ায় পাশবদ্ধ জীবের! শিব হয়ে যায় তাকে 

পশুপাশমোচনকারিণী দীক্ষা বলা হয় । ৮৬ 

১ এ,_খ, ন জাতেন্ন চ কর্মণ| ) এ, ঙ এবং রগ» নজাতি পর চকর্মণঃ। 

২ তাবিগ, ক,দীক্ষয়েত্ত, ; এগ, দীক্ষয়ত|;। এ,_ঘ, দীক্ষীয়তা ) এ,ঙ এবং 
বত গ,দীক্ষায়াত1। 

৩ ত বি গ,--ক, খ, গ, ঘ, অভিসন্ধানকৃদ্ যন্ত। রর 

৪ তা বি গ-ক, অস্মাৎ প্রতিততাদ্ৰদ্ধাৎ পরমন্থানৰোধনাৎ; &,_খ পণ্ুডসংহান- 
বন্ধনাৎ; এ,_ঙ এবং রগ, অকন্ম।ৎ প্রতিতত্বেদ্ধাৎ পরসংহ্বানৰোধনাৎণ। 

« রগ, কোটয়ঃ ৷ ৬ তা বিগ,_-ঙ এবং রগ, চগ্পাপবিশোধিক ৷ 
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ষয়। দীক্ষিতমাত্রেণ জায়ন্তে প্রত্যয়াঃ পরিয়ে । ; 

সা দীক্ষা মোক্ষদ জ্ঞেয়া শেষাস্ত জনসেবিকাহ ॥ ৮৭ ॥ 

প্রিয়ে, যে-দীক্ষা লাভ করামাত্র প্রত্যয় সঞ্জাত হয় সেই দীক্ষাই মোক্ষ 

প্রদান করে ; অন্য সব শুধু লোকরঞ্জন করে । ৮৭ 

উপাসনাশতেনাপি ষাং বিনা নৈব সিধ্যতি১। 

তাং দীক্ষামাশ্রয়েদ্ যত়াৎ শ্রীগুরোমন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৮৮ ॥ 

শত উপাসন]! সত্বেও যা নৈলে সিদ্ধিলাভ হয় না, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সেই দীক্ষা 

সযতে গুরুর নিকট গ্রহণ করতে হবে । ৮৮ 

রসেন্দ্রেণ যথা বিদ্ধময়ঃ স্ববর্ণতাং ব্রজেং। 
দীক্ষাবিদ্ধ২স্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে পরিয়ে ॥ ৮১৯ ॥ 

প্রিয়ে, পারদবিদ্ধ লৌহ যেমন সুবর্ণা প্রাপ্ত হয় তেমনি দীক্ষাবিদ্ধ আত্মা! 
শিবত্ব প্রাপ্ত হয় । ৮৯ 

| দীক্ষাগ্নিদপ্ধকমাসো মায়াবিচ্ছিন্নবন্ধনঃ | 

গতঃ পরাং জ্ঞানকাষ্ঠীং৩ নির্বাজ্ত শিবো ভবেং ॥ ৯০ ॥ 

দীক্ষাগ্ি ছারা যার কর্ম দগ্ধ হয়েছে, যার মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়েছে, ফে 

জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে, যে সংসারবীজহীন, সে শিব হয়ে যায় । ৯০ 

গতং শুত্রস্য শৃদ্রত্বং বিপ্রস্যাপি চ বিপ্রতা। 
দীক্ষাসংস্কারসম্পন্নে জাতিভেদে] ন বিদ্যতে ॥ ৯১ ॥ 

দীক্ষাসংস্কার সম্পন্ন হলে শুদ্রের শুদ্রত্ব থাকে না, বিপ্রের বিপ্রত্ব থাকে নাঃ 
কোনো জাতিভেদ থাকে না ॥। ৯১ 

শিবলিক্ষে শিলাঃ্ৰুদ্ধিং কুর্বন্ যৎ পাপমশ্সুতে । 

দীক্ষিতম্চাঁপি পূর্বত্বস্থৃত্যা তৎ পাঁপমাপ্রুয়্াৎ ॥ ৯২ ॥ 

শিবলিঙ্গকে শিলা! মনে করলে যেরকম পাপ হয় দীক্ষিত ব্যক্তি পূর্বাবস্থা' 

স্মরণ করলে তেমনি পাপ অর্জন করবে । ৯২ 

দার্বশ্লোহম্দ্রত্র“জা তিলিঙ্গপ্রতিটিতম্ । 

যথোচ্যতে তথ শুদ্ধাঃ৬ সর্ববর্ণাস্ত দীক্ষিতাঁঃ ॥ ১৩ ॥ 

১ এ, যা চিন্তা নৈব পশ্ঠতি। ২ রগ, দীক্ষান্থিত।' 
৩ তা বি গ,_-ঙ এবং র গ, গতাং পরাং নিরিরি | ৪ এ, শিবাং। 

& এ, দেবেহশ্মলোহ্সদ্রতব । ৬ এঁ”শ্তদ্ধ্যা। 



চতুর্দশ উল্লাস: ৩৫৯ 

যেমন কাণ্ঠ; প্রস্তর, লৌহ, ম্বত্তিকা, রড যথাবিধি প্রতিষট্টিত হলে লিঙ্গ 

(শিবলিঙ্গ ) হয়ে যায় তেমনি দীক্ষা লাভ করলে সব বর্ণের মানুষ শুদ্ধ হয়ে 

যায়। ৯৩ 

যেন পৃজিতমাত্রেণ চাব,ন্মভূবনান্তিকম্+ । 

পুজিতং তেন সর্বং স্যাদ্দীক্ষিতেন ন সংশয় ॥ ৯৪ ॥ 

দীক্ষিত ব্যক্তির পুজামাত্রের দ্বার! আব্রহ্মভূবনপর্যস্ত সমন্ত পুজিত হয়, এ 

বিষয়ে সংশয় নেই । ৯৪ 

দীক্ষিতস্য ন কার্যং স্যাতপোভিনিয়মত্রতৈঃ। 

ন তীর্থক্ষেত্রগমনৈর্ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ ॥ ১৫ ॥ 

দীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তা'্থক্ষেত্রে গমন, শারীরিক কৃচ্ছুসাধন 
এসবে কাজ নেই । ৯৫ র 

অদীক্ষিত1 যে কুর্বন্তি জপপুজাদিকাঃ ক্রিয়া । 
ন ফলস্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবং ॥ ৯৬ ॥ 

প্রিয়ে, অদীক্ষিত ব্যক্তি জপপুজাদি যেসব কর্ম করে তা পাথরে বুনা 
বীজের মতো নিক্ষল হয় । ৯৬ 

দেবি. দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধি নন চ সদ্গতিঃ। 

তস্মাৎ সবপ্রযত্েন গুরুণ। দীক্ষিতো ভবে ॥ ৯৭ ॥ 

দেবী, দীক্ষাহীন ব্যক্তির সিদ্ধিও নাই, সদ্্গতিও নাই । অতএব, সর্বপ্রযতে 

সদ্্গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে । ৯৭ 

দ্বিজে! যো দীক্ষিত পশ্চাঁদস্তজঃ পুর্বদীক্ষিত2 | 
দ্বিজঃ কনিষ্ঠঃ স জ্যেষ্ঠ ইতি শান্ত্রস্য নির্ণয়১২ ॥ ৯৮ ॥ 

অন্ত্জ যদি পুর্বে দীক্ষিত হয় আর দ্বিজ পরে দীক্ষিত হয়, তা হলে সেই 

অন্ত্যজই জ্যেষ্ঠ এবং দ্বিজ্ কনিষ্ঠ হবে-_এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । ৯৮ 

গুরুশক্তিস্ৃতানাঞ্চ যো বা' স্যাৎও পূর্বদীক্ষিত2। 

গুরুৰত্তেন৪ তে পূজ্যা নাবমান্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৯৯ | 

কেউ যদি গুরুপত্রী ও গুরুপুত্রদের পূর্বে দীক্ষিত হয় তা হলেও তাকে তাদের 

গুরুর মতো! সম্মান করতে হবে, কোনো! প্রকারেই তাদের অবমাননা করা! 

চলবে না । ৯৯ 

১ তাবি গ”_খ' ভুবনাতস্তরম্। ২ রগ,বৃত পাঠ £ ৩1 বি গ, শাস্তা ঘরনির্বয়ঃ | 

৩ তা বিগ, _খ, যো ভবেৎ। ৪ এ,_ঙ শ্রবং রগ, গুরবস্তেন। 



৩৬০ কুবার্ণবতন্ত্রম 

শিল্পে! দীক্ষিতমাত্রশ্চদে যদি স্বর্গং গতো। গুরুঃ । 

একসত্তানকেনৈৰ পূর্ণসংস্কারমাচরেৎ১ ॥ ১০০ ॥ 
শিষ্যকে দীক্ষ। দিয়েই যদি গুরু স্বর্গে যান তা! হলে শিষ্য তার একমাত্র 

সম্ভানের মতো। শান্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম করবে ॥ ১০০ 

দর্শনেযু চ সর্বেষু গুরুণ। জ্ঞানশালিন। ৷ 

দীক্ষিতে। যস্ত বিধিন। স মুক্তে! নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ১০১ ॥ 
প্রিয়ে, জ্ঞানী গুরু যাকে সর্বদর্শনে যথাবিধি দীক্ষিত করেন সে মুক্তিলীভ 

করে, অন্য নয় । ১০১৯ 

অধিবাসনং পূর্বস্ত চক্রপুজাপুরঃসরম্ । 
দীক্ষয়। শোধয়েচ্ছিস্যমন্যথা নি্ষলং ভবেং ॥ ১০২ 

অধিবাস এবং চক্রপুজা! পূর্বক শিল্তকে দীক্ষা দ্বার] শুদ্ধ করতে হবে । নৈলে 
সব ব্যর্থ হবে । ১০২ ূ 

শৃদ্রৎসম্করজাতীনামাদি গশুদ্ধিবিধীয়তে । 
পাদোদকৎপ্রদানাদ্যৈঃ কুর্ধাৎ পাঁপবিমোচনম্ ॥ ১০৩ ॥ 

শূদ্র ও সঙ্করজাতির লোকদের প্রাথমিক শুদ্ধিবিধান করতে হবে। 
পাদোদক প্রদানাদি বারা তাদের পাপ বিমোচন করতে হয় । ১০৩ 

একাৰেদন দ্বিজো যোগ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বংসরছয়াং। 

বৈশ্যো৷ যোগ্যক্ত্রিভিবর্ষৈশ্চতুভিঃ শৃত্র এব চ ॥ ১০৪ ॥ 
একাবেদন__এক বৎসরে । শাস্ত্রে আছে দীক্ষা দান ও গ্রহণের পূর্বে গুরু ও 

শিষ্য পরস্পরকে পরীক্ষা করে নেবেন। একাবেন ইত্যাদি দ্বারা শিক্কের 

যোগ্যত। পরীক্ষার কাল নির্দেশ করা হয়েছে ।-_-এ সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা, 

দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধন।, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৩-৩৪। 

ব্রাহ্মণ একবংসরে, ক্ষত্রিয় ছুবৎসরে, বৈশ্য তিন বৎসরে ও শুদ্র চার বংসরে 
যোগ্য নির্ণাত হয় । ১০৪ 

বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্য়। ৷ 

নাধিকারঃ স্বতো৷ নার্য! ভার্যায়* ভরত রাজ্তয়া ॥ ১০৫ ॥ 

১ ভাবি গ,-_ক, পুর্বসংস্কারমাচরেৎ ॥ &,--খ, পূর্ণদীক্ষাং সমাচরেৎ ; &,_উ এবং র গ, 
পূর্ণসংখ্যাং সমাচরেৎ। ২ তা বিগ, এবং রগ, অধিবাসশ্চ। 

৩ এ&,শুদ্ধ। ৪ তাবিগ,_খ,নাংনাম্্র। «৫ তা বি গ”_ঙ এবং র গ, পাছ্বকাদি | 
৬ তা বিগ”_-৬, নাধিকারে] সৃতে! নার্ষে! ভার্ধয়!॥ রগ, নাধিকারী সুতো নার্ধ্যো 

ভার্ধয়]। 
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দীক্ষার জন্য বিধবাকে পুত্রের, কন্ঠাকে পিতার, ভার্ধাকে স্বামীর অনুমতি 
নিতে হবে । এক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব অধিকার নেই । ১০৫ 

স্যা্েদাধ্যয়নে শৃড্রো নাধিকারী যথা প্রিয়ে১ । 

তখৈবাদীক্ষিতশ্চাপি নাধিকারী কুলেম্বরি ॥ ১০৬ ॥ 

প্রিয়ে, যেমন বেদাধ্যয়নে শুত্র অধিকারী নয় তেমনি, ওগে। কুলেম্বরী, 
অদীক্ষিত ব্যক্তি অধিকারী নয় । ১০৬ 

শ্রীগুরং গুরুপত্রীঞ্চ তৎপুত্রং শক্তিকৌলিকান্২ 
দীক্ষিতওন্তোষয়েদ্দেবি যথাবিভববিস্তরম্ত ॥ ১০৭ ॥ 

দীক্ষিত ব্যক্তি গুরু, গুরুপত্ৰী, গুরুপুত্র, শক্তিকৌলিক এদের নিজ অর্থ- 
সামর্থযানুসারে পরিতুষ্ট করবে । ১০৭ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ পরীক্ষা গুরুশিষ্যয়োঃ | 

দীক্ষাভেদাদিকং দেবি কিন্তয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৯০৮ ॥ 

দেবী, গুক ও শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা, বিভিন্ন দীক্ষাি সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং 
তোমাকে বললাম । আবার কি শুনতে চাও। ১০৮ : | 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্মোত্তমে সপাদ্- 

লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমথণ্ডে উদ্ধীক়্ায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যপরীক্ষাকথনং নাম চতুর্দশ 
উল্লাসঃ ॥॥ ১৪ 

সপাদলক্ষশ্লোকপূর্ণ সর্বাগমোতমোত্তম নিরার্ণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণৰ- 
তন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উদ্ধায়ায়তন্ত্রে গুরুশিষ্য-পরীক্ষাকথখন নামক চতুর্দশ 
উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১৪ 

১ তাবিগ,--ঙ এবং রগ, ভবেখ। ২ এ, সৈনিকান্। 

৬ এ, দীক্ষিতাং। ৪ তা বি গ.-খ, বিশ্তরৈঃ। 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ 
শ্রীদেব্যুবাচ। 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চরণলক্ষণম্ । 

স্থানাহারাদিভেদঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ 

পুরশ্চরণলক্ষণম্__পুরশ্চরণের লক্ষণ । “পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 

মেরুতন্ত্র বলেছেন- ধর্ন অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধন মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধির 
জন্য পুরঃ অর্থাং প্রথমে যে চর্যা বা অনুষ্ঠান করতে হয় তাই প্ুরশ্চর্য! বা 
পুরশ্চরণকর্ম |” 

“ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ অভিষেক এবং বিপ্রভোজন এই 

পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলা হয় ।” 

“তবে পঞ্চাঙ্গ-উপাসন! পুরশ্চরণ এটি পুরশ্চরণের সাধারণ সংজ্ঞা নয়। 

কেননা, সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ হয় না। যে-সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরম্চরণ 

বিহিত, প্ুরশ্চরণের এই সংজ্ঞা তাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য ।”-_এ সম্বন্ধে অন্যান্য 

আলোচনা, --দ্রঃ শান্ত্রমলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭১১--৭২১। 
শ্রীদেবী বললেন- _কুলেশ, পুরশ্চরণলক্ষণ এবং স্থান ওআহারাদির প্রকার ভেদ 

সম্বন্ধে শুনতে চাই । পরমেশ্বর, আমাকে তাই বল। ১ 

ঈশ্বর উবাচ । 

শূণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি | 
ত্য শ্রবণমাত্রেণ মন্ত্রতত্বং, প্রকাশতে ॥ ২ ॥ 

ঈশ্বর বললেন__-দেবী, আমাকে তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, 
শোন। এটি শোনামাত্র মন্ত্রতত্ব প্রকাশিত হয়। ২ 

জপযজ্ঞাৎ পরো যজ্ঞ! নাপরোইস্তীহ কশ্চন। 

তস্মাজ্জপেন ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ সাধয়েং ॥ ৩ ॥ 

জপযজ্ঞাৎ _জপযজ্ঞের চেয়ে । জপই যজ্ঞ। “মন্ত্রাক্ষরের বার বার 

আবৃত্তিকে জপ বলে। অর্থাং জপ বলিতে বোঝায় মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ । 
কিন্ত এই উচ্চারণ যাল্ত্রিকভাবে মন্ত্রবর্ণের উচ্চারণমাত্র নয় । কারণ জপ মন্ত্রের 

অর্থভাবনাও বটে। কাজেই, মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্যাদি অবগত হয়ে শাস্ত্রনির্দিষট 
উপায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলে তবে জপ হবে ।”-_ দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৭৬৫-৬৬। 

এ জগতে জপযজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কিছু নেই । অতএব, জপের দ্বারা 
ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে হবে । ৩ 

১ তা বি গ” ক, মন্ত্রতন্ত্রঃ । 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ | ৩৬৩ 

সর্বধর্ান্১ পরিত্যজ্য মন্ত্ররাজং সমভ্যসেৎ। 
পু অপ্রমাদাদ্ ভবে সিদ্ধিঃ প্রমাদাদশুভংও ভবেংঃ ॥ 81 

সর্বধর্ণ পরিত্যাগ করে মস্ত্ররাজ অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ মন্ত্র জপ করতে 
হবে। প্রমাদশূহ্য জপে হয় সিদ্ধি আর প্রমাদযুক্ত জপে অশুভ । ৪ 

ভোগাপবর্গসঙ্কল্পকল্পব্রতশুভোৎ জপঃ। 

জপধ্যানময়ং৬ যোগং* তন্মাদ্দেবি সমাচরেং 1 & | 

জপধ্যানময়ং যোগং__জপধ্যানময় যোগ । জপধ্যানই যোগ । “চিত্তের 

একাগ্রতা বা চিত্তস্থ্র্যে ভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না; 

প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনো সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জপ চিত্তের 

একা গ্রতাসম্পাদনের বা চিত্তস্থৈষের অন্যতম সবজনসাধ্য উপায় ।” 

“পাতঞ্জল যোগসৃত্রানুসারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ । চিত্রস্থ্র্য বা চিত্তের 
একাগ্রতা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ একই বস্ত ॥। কেননা কোনে! এক অভীষ্ট বিষয়ে 

চিত স্থির রাখার নামই চিত্তবৃত্তিনিরোধ ।”-_ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি- 

সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৬-৬৭। তন্ত্রমতে ধ্যান অর্থ অবিক্ষিপ্ত মনে অভীষ্টদেবতা- 

চিন্তা । মন্ত্রজপের সঙ্গে মন্ত্রোদ্ধিষ্ট দেবতার চিন্ত। ওতপ্রোত । কাজেই, জপ- 

ধ্যান যোগ । 

দেবী, জপ ভোগ, মোক্ষ, সঙ্কলপ ও শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত ব্রত বিষয়ে শুভ। 

অতএব, জপধ্য!নময় যোগ অভ্যাস করতে হবে । & 

আব,ন্দৰীজদোষাশ্চ নিয়মাতিক্রমোত্তবাঃ৮ । 

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাঃ সর্বে প্রণশ্যন্তি জপাৎ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ 

প্রিয়ে, বীজ থেকে ত্রল্ম পর্যস্ত নিয়মলজ্ঘনজনিত যে-সব 'দাষ হয়, তা 

জেনেই করা হোক আর না জেনেই কর? হোক, সে-সব জপহেতু বিনষ্ট হয় । ৬ 

নংসারে দুঃখভূয়িষ্ভে১* যদীচ্ছেং সিদ্ধি১১মাত্মনঃ | 
পঞ্চাঙ্রোপাসনেনৈব মন্ত্রজাপী ব্রজেং সুখম্১২ ॥ ৭. 

১ তা বি গ,_উ এবং র গ”্ধূত পাঠ $ তা বি গ, সর্বপাদান্ 

২ এ&,-ধৃত পাঠ, তা বি গ, মন্ত্রপাদং। ৩ তা বিগ, _খ, প্রমাদাচ্ছাশ্তং | 

৪ তা বিগ,-ঙ এবং র গ,ধুত পাঠ 2 তা বি গ, ফলং; এ,_-খ, পদং। 

« তা বি গ,_-ঙ এবং রগ, ভোগাপবর্গসঙ্কলৈঃ কলব্রতস্ততে । 

৬ তা বি গ”_খ, ঙ এবং রগ, সমং। ৭ তাবিগ, _ক,যাগং। 

৮ রগ,_ক্রমোস্তবং। ৯ রগ, কৃতং £ তাবি গ,_-খ,জ্ঞানঙ্গতাঃ। 

১০ তা বি গশ_৩ এবং রগ, সংসারহ্ঃখভূমেশ্চ | 

১১ তা? বিগ” _গ, শুভ। ১২ এ” ক,প্রিয়ে ; &, গণ প্রসিধ্যতি ।' 



৩৬৪ কুলার্শবতন্ত্রম্ ও 
পঞ্চাঙ্গোপাসন--জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্- 

সমন্বিত উপাসন বা! পূজন । অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন পরবর্তী 

শ্লোকে পঞ্চাঙ্গের তালিকায় অভিষেকের উল্লেখ কর! হয় নি, তার পরিবর্তে 

নিত্য ত্রিসন্ধ্যা! পৃজার উল্লেখ করা হয়েছে । 
দৃঃখতৃপ্পিষ্ট সংসারে 'কেউ ষদি নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা! করে তা হলে তাকে 

পঞ্চাঙ্গোপাসনের সহিত মন্ত্র জপ করে সৃখলাভ করতে হবে । ৭ 

| পুজা ত্রেকালিকী নিত্যং জপন্তর্পপমেব চ। 

হোমোৰ 'ন্গণতুক্তিশ্চ পুরশ্চরণম্ন্চ্ততে ॥ ৮ ॥ 
নিত্য ত্রিসন্ধ্যা পূজা, জপ, তর্পণ, হোম এবং ব্রা্ণভোজন একেই বলে 

প্ররশ্চরণ । ৮ 

যদ্ যদঙ্কং বিহীয়তে তৎসংখ্যাদ্বিগুণেো জপঃ॥ 

কুর্যাদ্ দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চসংখ্যাং সা সাধকঃ প্রিয়ে ॥ ৯ ॥ 

তৎসংখ্যাদ্বিগুণো। জপঃ-__সেই সংখ্যার ছিগুণ জপ । পৃজাঙ্ন জপের সংখ্যা 

১০৮ (দ্রঃ বৃহত্তত্ত্রসার, যষ্ঠটসং, পৃঃ৪১)। কাজেই, এক অঙ্গের হানি হলে 
১৮ ২.-২ গুণ জপ অর্থাৎ ১০৮ »* ২-২১৬ জপ, দুই অঙ্গের হানি হলে ২* ২. 

৪ গুণ জপ অর্থাৎ ১০৮১৫৪.-,৪৩২ জপ, এইভাবে হবে । 

তিয়ে, যে-যে অঙ্গের হানি হবে সেই অঙ্গ-সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করতে হবে। 

অথবা সাধক দ্বিগুণ, তিনগুণ, চর্তুগুণ বা পঞ্চগুণ জপ করবে । ৯ 

কুর্বাত১ চাক্সিদ্ধ্র্থং তদশক্তো৷ স ভক্তিতঃ২ 
নচেদঙ্গংও বিহীয়েত মন্ত্রী নেষ্টমবাপ্রুয়াৎ ॥ ১০ ॥ 

কোনে অঙ্গের অনুষ্ঠানে অশক্ত হলে সাধককে সেই অঙ্গসিদ্ধির জন ভক্তি- 
সহকারে জপ করতে হবে । নচেং অঙ্গহানি হয়েছে বলে সে ইফ্টলাভ করতে 

পারবে না। ১০ 

অন্নৈশ্তুধিধৈর্দেবি পদার্থে ষড়্রসান্বিতৈঃ | 
স্বভোজিতেয়ু বিপ্রেু সর্বং হি সফলং ভবেং ॥ ১১ ॥ 

দেবী, ষড়্রসাম্বিত পদার্থের সঙ্গে চব্য, চোস্ত, লেহা পেয় এই চতুবিধ 
ভোজ্য ব্রান্মণকে ভোজন করালে সব সফল হয়। ১১ 

১ তা! বি গ”_ঙ এবং রগ, কৃবতে। 
২ এ, তদশক্তেন ভক্তিতঃ। 

ও &,-ধত পাঠ ; তা বি গ, তচ্চেদজং ; &, _খ, স চেদজং। 
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সম্যকৃসিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ। 
' সরবমন্ত্াশ্চ সিধ্যত্তি ত্বতপ্রসাদাৎ১ কুলেম্থরি ॥ ১২1 

কুলেশ্বরী, পঞ্চাঙ্গোপাসনের দ্বার! তোমার প্রসাদে কেউ দি সম্যক্ একটি- 
মন্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহলে তার সর্বমন্ত্রসিদ্ধি হবে । ১২ 

উপদেশস্য সামর্থযাৎ শ্রীগুরোশ্চ প্রসাদতঃ২ । 

মন্ত্রপ্রভাবাত্তক্ত্যাও চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজাযর়তে ॥ ১৩ ॥ 

উপদেশসামধ্থ্য, শ্রীগুরুর প্রসাদ, মন্ত্রপ্রভাব এবং ভক্তি দ্বার। মন্ত্রসিদ্ধি 

হয় ৷ ১৩ 

সিদ্ধমন্ত্রাদ গুরোরলবেধা মন্ত্রো ষঃ সিদ্ধিভাগ ভবে । 

পূর্বজন্মকৃতাভ্যা সান্মন্ত্রো বা শীঘ্রসিদ্ধিদঃ ॥ ১৪ ॥ 

_ সিদ্ধমন্্রগুরুর কাছে লব্ধ মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। অথবা পৃর্জন্মে যে-মস্ত্রের 

অভ্যাস করা হয়েছে তা শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে । ১৪ 

দীক্ষাপূর্বং কূলেশানি পারম্পর্ক্রমাগতম্। 
ন্যায়লৰৃধশ্চ যে! মন্ত্রঃ সচ সিদ্ধো ন সংশয় ॥ ১৫ ॥ 

কুলেশানী, পরম্পরাক্রমে আগত দীক্ষাপূর্বক যথারীতি-লব্ধ যে-মন্ত্র তার 

নিঃসংশয় সিদ্ধি হয় । ১৫ 
মাসমাত্রং জপেন্ন্তরং ভূতলিপ্য। তু সংপুটম্*। 
ক্রমাং ক্রমাং সহত্রস্ত তস্য সিদ্ধো ভবেন্মনৃঃ ॥ ১৬ ॥ 

ভূতলিপ্য! তু সম্পুটম্-_ভূতলিপি দ্বারা পুটিত। অর্থাৎ আদিতে ও অন্তে 
ভূতলিপি যুক্ত। “যে-লিপি বা অক্ষর চেষ্টাবিশেষের দ্বার! উচ্চারিত হবার 

ধর্মবিশিষ্ট তাকে বল! হয় ভূঁতলিপি।”-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, 
১ম সং, পৃঃ ৩৭২। 

«“অ ই উ খ ৯ এই পাঁচটি তুস্বস্বর, এ এ ও ও এই চারটি সন্ধিবর্ণ, পঁচিশটি স্পর্শ 

বর্ণ এবং যর ল বশ ষস এবং হ এই আটটি ব্যাপকবর্ণ, মোট এই বেয়াল্লিশটি 

বর্ণ ভতলিপি। এই বর্ণগুলি পঞ্চভূতাত্বক বলে এদের ভূতলিপি বলা হয় ।” 

ও, পৃঃ ৩৮২1 ক্রমাৎ ক্রমাং__ ক্রমে ক্রমে । সাধারণতঃ ১০৮ জপ বিধি। 

ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যা বাড়াতে হবে । 

১ তা বিগ, __খ, প্রভাবাৎ। ২ এ, প্রভাবতঃ। 

৩ তা বিগ,_-ও এবং রগ, মন্তরপ্রভাবশক্ত্যা চ। 
৪ এ, স্বমন্ত্রাক্ষরসংবুক্তমাতৃকাক্ষর মম্ৰিকে । 

« তা বিগ, _খ, মন্ত্র জপ্যান্মহাদেবি ভূতলিপ্যণসম্পৃটম্। 



৩৬৬ কুলার্দবতন্ত্রষ্ ও 

ভূতলিপি দ্বার! সম্পুটিত রুরে মন্ত্র একমাস মান্্র জপ করতে হবে । ক্রমে 
ক্রমে যে সহত্র জপ করে তার মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ১৬ 

সহত্রং প্রজপেন্ন্ত্রং মাতৃকাক্ষরসংপুটম্ । 
অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৭ ॥ 

মাতৃকাক্ষরসংপ্টম্__মাতৃকাক্ষর বা মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সম্প্রটিত অর্থাৎ 
মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে মাতৃকাবর্ণযুক্ত । 

অথেকেক্ষ পর্যস্ত “পঞ্চাশ বর্ণকে বলা হয় মাতৃকাবর্ণ। কারণ এদের 
থেকেই শব্দার্থময় সৃষ্টির উদ্তব হয় ।- দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৩১৫। 

অন্বলোমবিলোমেন--অনুলোম ও বিলোম-ত্রমে। অ থেকে ক্ষ পর্যস্ত 

অনুলোমক্রম আর ক্ষ থেকে অ পর্যস্ত বিলোমক্রম । 
অন্ুলোম ও বিলোম-ক্রমে মাতৃকাবর্ণপুটিত মন্ত্রের সহত্র জপ করলে 

মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ১৭ 

ত্রিষক্ট্যক্ষরসংযৃক্তমাতৃকাক্ষরসংপু্টম্। 
ক্রমোৎক্রমাৎ শতং জণ্ডামাসাৎ সিদ্ধো ভবেন্মনৃঃ১ ॥ ১৮॥ 

ক্রমোতক্রমাৎ--_ ক্রমে ও বিপরীত ক্রমে অর্থা অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে । 

মাতৃকাক্ষরপুটিত তেষটিঅক্ষরযুক্ত মন্ত্রের অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে শত 
জপের দ্বারা এক মাসের মধ্যে উক্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় ॥ ১৮ 

মাতৃকাজপমাত্রেণ মন্ত্রাণাং কোটিকোটয়ঃ ৷ 

জপিতাঃ স্ব্যু ন সন্দেহে৷ যতঃ২ সর্বং তদ্বভ্তবম্ | ১৯ ॥ 

কেবলমাত্র মাতৃকাজপের দ্বারা কোটি-কোটি মন্ত্রের জপহয়। কারণ, 

সব মন্ত্রই মাতৃকা৷ থেকে উদ্ভূত । ১৯ 

অনেকঞ্কোটিমন্ত্রাণি চিত্তাকুলকরাণি চ। 

মন্ত্রং গুরুকৃপারপ্রাপ্তমেকং স্যাৎ সবসিদ্ধিদম্ ॥| ২০ ॥ 

মন্ত্র অনেক কোটি । তারা চিত্ত বিহ্বল করে দের । গুরুকৃপায় প্রাপ্ত 

একটি মন্ত্রই সবসিদ্ধি প্রদান করে । ২০ 

১ রগ,-ধত পাঠ; ত1 বি গ, মগুলং পৃজয়েনন্ং [ স্ত্রী] মাতৃকা বর্ণসুচ্চরন্। 
২ রগ, যদ্্যৎ। ৩ তা বি গ,_খ, উদ্দিতান্ত ন সন্দেহ এতৎ সর্বং তদুনতবন। 
9 রগ, অনেন। € তা বি গ”_-ঙ এবং র গ, গুরুজপাৎ। 



পঞ্চদশ উল্লাস ৩৬৭ 

ঙ 

যদৃচ্ছয়! শ্রুতং মন্ত্রং দৃুষ্টেনীপি ছলেন চ। 

*পত্রে স্থিতং বা চাধ্যাপ্য১ তজ্জপঃ স্যাদনর্থকৃৎ২ ॥ ২১ ॥ 

অধ্যাপ্য-উপদেশযোগ্য অর্থাৎ গুরুর কাছে যথাবিধি যার উপদেশ গ্রহণ 

করতে হয় । 

অধ্যাপ্য মন্ত্র যদৃচ্ছ৷ শত হলে কিংবা পত্রে স্থিত অবস্থায় ছলে দৃষ্ট হওয়ার 

জন্য, তার জপ অনর্থ ঘটায় | ২১ 
পুস্তকে লিখিতান্মন্ত্রান্ বিলোক্য প্রজপন্তি যে। 

ৰন্মহত্যাসমং তেষাং পাতকং পরিকীন্তিতং৩ ॥ ২২ ॥ 
পুস্তকে লিখিত মন্ত্র দেখে নিয়ে যারা তার জপ করে, বলা হয়েছে তাদের 

ব্রক্মহত্যাতুল্য পাপ হয়। ২২ 

পুপ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্বতমস্তকম্ । 

তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্ |) ২৩।। 
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্মুূলং তটং গিরেঃ। 

দেবায়তনং কূলং সমৃদ্রস্য নিজং গৃহয্ ॥ ২৪ || 

সাধনেষুঃ প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্। 

অথবা নিবসেত্তত্র ষত্র চিততং প্রসীদতি ॥ ২৫ || 

পুণ্যস্থান, নদীতীর, গুহা, পর্বতশিখর, তীর্থক্ষেত্র, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, 

উন্মুক্ত উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রকূল এবং নিজগৃহ-_এইসব 
স্থান গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তিদের জপসাধনের পক্ষে প্রশস্ত । অথবা যেস্থানে চিত্ত 

প্রসন্ন হবে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি সেই স্থানেই বাস করবে । ২৩-২৫ 

ূর্যস্যাগ্নেত্রোরিন্দোদীপত্য চ জলস্য চত। 

গোবিপ্র“কুলবৃক্ষাণাং সনিধো শফ্যতে জপঃ ॥ ২৬ ॥ 

ূর্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, গো, ব্রাহ্মণ এবং কুলরৃক্ষের সমীপে জপ 

প্রশস্ত ৷ ২৬ 

১ তা বিগ, _খ, গাথা স্যাৎ। 

২ এ&-_ক, তজ্জপেন হানর্থকৎ ; &,_-খ, তজ্জপঃ স্াদনর্থকঃ; &,_ও এবং র গ, তজ্জপের 

হানর্থকৃৎ। 
তা বি গ,__গ, এবং র গ,-ধত পাঠ £ তা বি গ, ব্যাথিছ্ঃখদম্ | 

তা বি গ,_-খ, সাথকানাং। 

তা বিগ, _খ, সূর্যসযাগ্র । ৬ তাবিগ,_ঙ এবং রগ,তল্নন্ত চ। 

ত বি গ, -গ, ঘ, গোস্বক্ষ ; এ,-৬ এবং রগ, গোরক্ষ । টি উট টি 



গৃহে শতগুণং বিদ্যানদ্ গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেং। 

কোটির্দেবালয়ে পুশ্যমনন্তং শিবসন্নিধো! ৪২৭ ॥ 
গৃহে জপে শতগুণ, গোষ্ঠে জপে লক্ষগুণ দেবালয়ে জপে কোটিগুণ এবং 

শিবসন্িধানে জপে অনন্ত প্রপ্য হয় । ২৭ 
শ্লেচ্ছদুষম্বগব্যালংশঙ্কাতক্কবিবজিতঃ | 
একাম্তপাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংষুতে ॥ ২৮। 

স্বদেশে ধামিকে দেশে স্বৃভিক্ষে নিরুপদ্রবে । 
রম্যেণ ভক্তজনস্থানে নিবসেতাপসাশ্রমে* ॥ ২৯ ॥ 

ম্নেচ্ছ দুষ্ট পশু হিংম্রজন্ত শঙ্কা ও আতঙ্ক নাই এমন স্থানে, একান্ত পবিত্র 

নিন্দাশৃন্ ভক্তিসংযুক্ত স্থানে, স্বদেশে, ধর্মনিষ্ঠ দেশে, প্রচুর ভিক্ষা! পাওয়। যায় 
এমন দেশে, যে-দেশ নিরুপদ্রব সেখানে, রম্যস্থানে, ভক্তজনস্থানে এবং 

তাপসাশ্রমে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি বাস করবে । ২৮-২৯ 

রাজানঃ সচিব! রাজ্ঞাঁং প্ররুষাঃ প্রভবোধজনাঃ। 

চরস্তি যেন মার্গেণ ন বসেত্তত্র মন্ত্রবিং ॥ ৩০ ॥ 

রাজারা, সচিবেরা, রাজপুরুষেরা এবং পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা ষে-পথে চলাফেরা 
করে সেখানে মন্ত্রবিং বাস করবে না । ৩০ 

জীর্ণদেবালয়োদ্যানগৃহবৃক্ষতলেষু চ। 
নদীতড়াগকৃপেষু” ভূছিদ্রাদিয়ু ন বিশেং৯ ॥ ৩১ ॥ 

জীর্ণ দেবালয়, জীর্ণ উদ্যান, জীর্ণ গৃহ, জীর্ণ বৃক্ষতল, জীর্ণ অর্থাৎ মর নদী, 
শুষ্ক তড়াগ ও কৃপ, ভূগর্ভস্থ গর্ত-__এসব স্থানে গৃহীতমন্ত্ ব্যক্তি প্রবেশ করবে না 
অর্থাং জপের জন্য ষাবে না । ৩১ 

দীপনাথমযষ্থী যো জপপুজাদিকং চরেং১* | 

তংফলং গৃহ্তে তেন তস্যায়াসঃ ফলং ভবেং ॥ ৩২ ॥ 

১ তা বি গ,_-ঙ এবং রগ, বিন্দা। ২ তাবিগ,_খ,ব্যাত্র।' 

৩ এ-ও এবং র গ,ধুত পাঠ; তা বিগ, রাজ । 
তা বিগ, _খ*ধুত পাঠ? তা! বি গ, এবং র গ, শ্রয়ে। 

তা বি গ, -খ, রাজপুরুষা ৰহুবে! £ এ, এবং র গ' রাজ্ঞঃ প্রভবাঃ পুরুষাঃ। 

ত! বি গ”_ঙ এবং রগ, নিবসে। | | 

তা বি গ,_খ, দগ্ধ £ রগ' দেবালয়োদ্লানে গৃহে |. 

৮ তা বি গ”_খ কৃটেরু। 
৯ এঁ._ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠ; তা বি গ, বসেৎ। | 

১০ তা বিগ, _ঙ এবং রগ,দীপনাথমবিজ্ঞায় যে! জপার্দিকমাচরৈৎ। 

ক ০ 

ম্টি 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৬৯ 
ঠ 

দীপনাথ গুরুর পুজা নাকরে যে জপপুজাদির অনুষ্ঠান করে তার সেই 
অনুষ্ঠানের ফল গুরু নিয়ে নেন এবং তার ক্লেশমাত্র লাভ হয় । ৩২ 

বংশাশ্মধরণীদারুতৃণপল্লবনিমিতম্ । 
বর্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্যব্যাধিহ্ঃখদম্ ॥ ৩৩ ॥ 

ধীমান্ ব্যক্তি বাশ পাথর মাটি কাঠ তৃণ এবং পল্লব, এসবের আসন বর্জন 

করবে । কেননা, এইসব আসন দা রদ্রয-দঃখ-ও ব্যাধি-প্রদ । ৩৩ 

তুলকম্ৰলবস্ত্রাণাং সিংহ১ব্যাত্রম্বগাজিনম্ । 

কলয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্যজ্ঞানবৃদ্ধিদম্ || ৩৪ 

ধীমান্ ব্যক্তি তুল! কম্বল বস্ত্র সিংহচর্্ ব্যাত্রচর্ম ও ম্বগচর্মের আসন নির্মাণ 

করবে! এ রকম আসন সৌভাগ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে । ৩৪ 
পদ্মস্বস্তিকবীরাদিঘ্ণাসনেষৃপবিশ্য চ। 

জপার্চনাদিকং কুরাঁদন্যথ। নিক্ষলং ভবেং ॥ ৩৫ ॥ 

পদ্যস্বস্তিকবীরাদিষু আসনেধু- পদ্ম, স্বম্তিক, বীরাদি আসনে । এই আসন 

যোগাঙ্গ আসন । “হস্তপদার্দির সংস্থানবিশেষকে আসন বলা হয় । পক্ষ 
স্বস্তিক ইত্যাদি নামে এইসব আঙসন পরিচিত । হঠযোগপ্রদীপিক।র মতে 
আসন হঠযোগের প্রথম অঙ্গ । আসনের অভ্যাসের দ্বারা দেহের স্থ্ষ 

আরোগ্য ও লঘ্ৃত্ব লাভ হয় ।” -_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনী, ১ম সং, 

পৃঃ ৯৭৭ । 
পদ্মাসন স্বন্তিকাঁসন বীরাসনাদিতে জপপুজাদি করতে হবে । অন্যথ! তা 

নিল্ষল হবে । ৩৫ 

দ্বাদশা বর্তয়ন্২ বুদ্ধ্য। প্রণবন্ত ত্রিমীত্রকম্ৎ । 

মুঞ্চেৎ পিক্গলয়। বামুমস্ত£স্থং রেচকো ভবে ॥ ৩৬ ॥ 

ষোড়শাবর্তয়ন্ঃ তারং পুরয়েছ্বাহমারুতম্ । 

শনকৈরিড়য়া বদ্ধাৎ পৃরকং পরিকীন্তিতম্ ॥ ৩৭ ॥ 
দ্বাদশাবর্তযন্ত তারং বামুং মধ্যে চ কুম্তয়েং। 

শোষয়েদ্বামুবীজেন দেহশোষনমীরিতম্ ॥ ৩৮ ॥ 

ত1 বি গ, _চিত্রকম্ৰলবস্ত্রাণি পদ | 

রগ, দ্বাদশাবর্তয়েদ্। ৩ এ, ত্রিম!তৃকম ; তা বি গ»খ, ত্রিমানকম্। 

তা বি গ,-ঙ এবং রগ, বর্ভকং ; তা বি গ”_খ, বর্তরেৎ। 52 

৬ এ,_ঙ এবং র গ, দ্বাদশাবর্তকং । 

৪ 

6) // ৮ 

কি 



৩৭০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

পিঙ্গলয়!-পিঙ্গলা দ্বারা । “পিঙ্গল! যোগনাড়ী বিশেষ । যোগনাড়ী 
প্রাণবায়ুর প্রবাহপথ, স্থুলদেহের স্নায়ু নয়।” মুখ্যতম নাড়ী তিনটি-_ইড়া 
পিঙ্গল! ও সুযুয্া । 

“ষট্চক্রনিরূপণের মতে মেরুদণ্ডের বাহাদেশে বামে চন্দ্রনাড়ী ও দক্ষিণে 
সূর্ধনাড়ী আর মেরুদণ্ডের মধ্যে ত্রিতয়গুণময়ী চির সুক্ুম্া ।” উক্ত 

সূর্যনাড়ী পিঙগলা । 

“ইড়া ও পিঙ্গল৷ এই ছুটি নাড়ী মুলাধার থেকে সোজ] আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গিয়ে 
সেখান থেকে নাসারন্ধে গেছে । বাম নাসারন্ধে পৌচেছে ইড়া আর দক্ষিণ 
নাসারক্ধে পিঙ্গলা 1” 

“পিঙ্গল! সম্বন্ধে সাধনমর্মজ্ঞরা1 বলেন সূর্য, যেমন জীবকে বাইরের দিকে 
কার্ষক্ষেত্রের দিকে চালিত করেন, সূর্ধনাড়ী পিঙ্গলা! তেমনি জীবকে বাইবের 
দিকে ক্রিয়াকলাপের দিকে চালিত করে বহির্মখী করে দেয়। পিন্বলাতে 

যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত তখন সব রকম রাজসিক কর্ম করতে হয় ।” 
ইডয়1 ৰদ্ধাঁ_ইড়া নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ বাম নাসাপথে । “কোনো কোনো 

যোগীর মতে যখন শ্বাস বা নাকে চলে অর্থাং প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় 
তখন আমাদের “ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদি” অন্তর্মুখী হয় । এইজন্য অনেকে ইড়াকে 
কেন্দ্রীভিমুখী নাড়ী বলেন ।” 

“যে-সময়ে প্রাণবায়ু ইড়াঁতে প্রবাহিত হয় তখন ধারণ! ধ্যান জপ পৃুজাদি 

করার উপদেশ দেওয়া হয় ।৮-_যোগনাডী সম্বন্ধে দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় 
শক্তিপাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৪২-৪৮ | 

আলোচ্য শ্লোক তিনটিতে রেচক পুরক ও কুম্তকের কথা অর্থাৎ প্রাণায়ামের 

কথা বল। হয়েছে । রেচক পুরক ও কুস্তক ভেদে প্রাণারাম ত্রিবিধ। 

অথবা বলা যায় এই তিনটি প্রাণায়ামের অঙ্গ । এই তিনটিতে মিলে প্রাণায়াম ৷ 

প্রাণায়াঁম অর্থ প্রাণবায়ুর গতিচ্ছেদ বলা যায়। “শ্বাস টেনে সঙ্গে সঙ্গে 

নিঃশ্বাস না ফেললেই প্রাণবায়ুর গতিচ্ছেদ হয় আবার নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গে 

সঙ্গে শ্বাস না টানলেও তা হয় । হঠযোগের পরিভাষায় এই ব্যাপারটাকেই পুরক 
কুম্তক এবং রেচক বলা হয়। সাধারণভাবে বল! যায় শ্বাসটানা পুরক, দম 
বন্ধ করে রাখা কুস্তক আর নিঃশ্বাস ত্যাগ করা রেচক ।”৮-_ দ্রঃ এঃপৃহ ৮৬৪ । 

তারং-_তার, প্রণব, ওষ্কার । বায়ুবীজেন-_বায়ুবীজের দ্বারা । বায়ুবীজ 
-_যং। ত্রিমাত্রকম্-_-তিনমাত্রা | “মাত্রা সম্বন্ধে বলা হয়েছে বামজানুতে হস্তের 
ভ্রমণ করতে অর্থাৎ একবার হাত বুলাতে যেটুকু সময় লাগে বেদপারগ মুনিরা 

সেই সময্পটুকু মাত্রী বলে জানেন ।”- দ্রঃ এ, পৃঃ ৮৬৫ । 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৭১ 

ত্রিমাত্রা গুকার মনে মনে ১২ বার জপ করতে করতে অন্তঃস্থ বায়ু পিস্কলা- 

'নাড়ী দ্বার বিরেষ্টন করতে হবে । একেই বলা হয় রেচক। ৩৬ 
১৬ বার গুকার জপ করতে করতে ধীরে ধীরে ইড1 নাঁড়ী দ্বার! বহিঃস্থ বায়ু 

গ্রহণ করতে হবে । একেই বলে পূরক। ৩৭ 

১২বার ওকার জপ করতে করতে বায়ু কুম্তক করতে হবে। তারপর 

বায়ুবীজ জপ করে দেহ শুষ্ক করতে হবে । একে বলে দেহশোষণ । ৩৮ 

পুনশ্চ পূর্বব*ছ্বায়ুং বিরেচ্যাপূর্য কুম্তয়েং২ । 

দহেত দহনবীজেন দেহঞ্দাহনমীরিতম্ ॥ ৩৯ ॥ 

দহৰীজেন-_ অগ্নিবীজের দ্বারা । অগ্নিবীজ--রং । 

আবার পুর্বের মতো বামু বিরেচন করে অর্থাৎ রেচক করে এবং পূরণ করে 

অর্থাৎ পুরক করে কুম্তক করবে । আর অগ্নিবীজ জপ করে দেহ দগ্ধ করবে। 

একে বলে দেহদাহন ৷ ৩৯ 

পুনশ্চ পূর্ববদ্ধামুং বিরেচ্যাপৃ্ধ কুম্তয়েৎ। 

শিবকুণ্ডলিনীযোগস্যন্দনামৃতধারয়া । 

আপাদমস্তকং দেবি প্লাবয়ে প্রাবনং৫ ভবেং ॥ 8০9 ॥ 

আবার পূর্বের মতো বামু বিরেচন করে অর্থাৎ রেচক করে এবং পুরণ করে 
অর্থাৎ পূরক করে কুস্তক করতে হবে। দেবী, সহস্রারে শিব ও কুগুলিনীর 
যোগ অর্থাং মিলন সাধন করে সেই যোগক্ষরণ অম্বতধারায় আপাদমস্তক 
ধাবিত করতে হবে । এর নাম প্লাবন। ৪০ | 

জপধ্যানং বিনাহগর্ভঃ সগর্ভন্তদ্বিপর্ষয়াং৬ | 

অগর্ভাদ্ গর্ভ*সংযুক্তঃ প্রাণায়ামঃ শতাধিকঃ ॥ ৪১ ॥ 

জপধ্যান ছাঁড়। যে-প্রাণ।য়াম তাকে বল। হয় অগর্ড প্রাণায়াম আর তার 

বিপরীত অর্থাং জপধ্যানমুক্ত যে প্রাণায়াম ত। সগর্ড প্রাণায়াম । অগর্ভ থেকে 

সগভ প্রাণায়াম শতগুণ অধিক ফলদায়ক | ৪১ 

তপাংসি তীর্থযাত্রাদ্যা মখদনিব্রতাদয়ঃ। 

প্রাণায়ামস্য তস্যৈতে কলাং নাহন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪২ ॥ 

গর তা বি গ”_খ. পূরয়ে । ২ তাবিগ,_ক,রেচয়েচ্চ সদ| পুনঃ । 

তা বি গ,-ঙ এবং রগ, দেহং। ৪ তাবিগ, _খ,পাপ। 

এ, শরীরং প্রাবণং ; তা বি গ,__ঙ এবং র গ, প্রাপয়েৎ প্লাবনং। 

তানি গ,_ঙ এবং র গ, বিপর্ধয় | ৭ এ, অগর্ভগর্ভ | 

ঞ 

৪ 
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তপস্যা, তীর্থযাত্রাদি, যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি_-এই সব সেই প্রাণায়ামের 

যোলভাগের একভাগের সমানও নয় । ৪২ | 

মানসং বাচিকং পাপং কায়িকং বাপি ষংকৃতম্। 

তং সবং নির্দহেচ্ছীপ্রং প্রাণায়ামত্রয়ং শিবে১ ॥ ৪৩ ॥ 

ওগো শিবা, মানস, বাঁচিক এবং কায়িক যে-সব পাপ করা হয় তা তিনটি 

প্রাণায়াম করলেই তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হয়ে যায় । ৪৩ 

দহাতে খ্ায়মানানাং ধাতৃনাঞ্চ যথা মলম্ । 
তথেক্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য সংযমাৎ।। 89 ॥। 

অগ্নিসংষোগে ধাতুসমূহের মল যেমন দগ্ধ হয় তেমনি প্রাণবাসঠুর সংযমের 

দ্বার! অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বার! ইন্দ্রিয়সমুহের সব দোষ দগ্ধ হয় ॥ ৪৪ 

প্রাণায়ামৈবিশুদ্ধাত্সা যদ্ যৎ কর্ম করোতি হি। 

ততৎ ফলত্যসন্দেহস্তংপ্রযত্েন বা কৃতম্ ॥ 9৫ ॥ 

প্রাণায়ামের দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা যে-যে কর্ম করে তা যত্ু করে না করলেও 

নিঃসন্দেহ সফল হয়। ৪৫ 

আগমোজ্তেন মার্গেণ ন্যাসং৩ নিত্যং করোতি ষঃ। 

দেবতাভাবমাপ্রোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৯৬ ॥ 

হ্যাস--সহজ কথায় “ন্যাঁস অর্থ সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তার ইফ্টদেবতার 

সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবন] ।৮ 

“দেহসম্পর্কে কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্বরুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেই স্থলে 

দেবতাঁভাবনা ব1 ভগবদৃবুদ্ধি স্থাপন করাই ন্ঠাসের তাৎপর্য ।” দ্রঃ শাস্তরমুলক 
ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫২। 

আগমোক্ত উপায়ে যে নিত্য ন্যাস করে সে দেবভাব প্রাপ্ত হয় এবং তার 

মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ৪৬ 

যে ্যাসকবচেনৈবও মন্ত্রং জপতি তং৫€ প্রিয়ে । 

বিদ্না দৃষ্টী! পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্রী! যথা গজাঃ ॥ ৪৭ ॥ 

 কবচ- তন্ত্রশান্ত্রে “দেবতার বিশেষমন্ত্রকে কবচ বলা হয় । লৌহবর্মাদির 

মতো! দেবতার মন্ত্র সাধকের অঙ্গাদি রক্ষা করে বলে তার নাম কবচ।” 

দ্রঃ এ, পৃঃ ৫০৪9 । 

১ তা বিগ,_-খ,ঙ এবং রগ, ত্রয়েণ বৈ। ২ তাবি গ,__গ, ঘ, ফলহা সন্দেহত্ত। 

৩ তাবি গ,_খ, ঙ এবং র গ,-ধত পাঠ ; ত1 বি গ, মার্গেণাভ্যাসং | 

৪ তা বিগ,_-ঙ এবং র গ,স্ধৃত পাঠ £ তা বি গ, শ্যাসকবচচ্ছন্দো। ৫ এ, চ। 
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প্রিয়ে, যে ন্যাস ও কবচের সহিত মন্ত্র জপ করে, সিংহকে দেখে হাঁতীরা 

(যেমন পালিয়ে যাক তেমনি তাকে দেখে সব বিদ্ব পালায় । ৪৭ 

অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মুঢ়াতআ১ প্রজপেন্মনৃম্ । 

ৰাধ্যতে সর্বিদ্বৈশ্চ ব্যাখ্রৈম্বগিশিশুষথাৎ ॥ ৪৮ ॥ 

যে মৃঢ়াত্সা ন্যাস না করে মন্ত্র জপ করে তাকে সব বিষ্ব তেমনি পীড়িত 
করে যেমন বাঘের! পীড়িত করে মৃগশিশুকে ৷ ৪৮ 

অক্ষমাল] দ্বিধ! প্রোক্ত। কলিতাইকল্িতেতি চ। 

কল্পিত মণিভিঃ কৃ৯প্ত৩ মাতৃকা স্যাদকলিত1 ॥ ৪৯ ॥ 

ছুই প্রকার অক্ষমালার কথা বল! হয়_-কল্পিত অর্থাৎ রচিত আর অকল্পিত 

অর্থাং অরচিত। মণিমুক্তাদিরচিত মালা কল্পিত আর মাতৃকাবর্ণের মালা 
অকল্সিত। ৪৯ 

আদিক্ষান্তাক্ষরাত্ত্বাগুদক্ষমালেতি কীন্তিতা। 
অনুলোমবিলোমাভ্যাং গণয়েন্ন্ত্রবিত্তমহ ॥ ৫০ ॥ 

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত অক্ষরে সমাপ্ত বলে (অ-ক্ষ) অক্ষমাল| বল৷ হয়। শ্রেষ্ঠ 
মন্ত্রবিং এই অক্ষর একবার অনুলোম ক্রমে আবার বিলোমক্রমে অর্থাৎ একবার 

অ থেকে ক্ষ এবং আবার ক্ষ থেকে অ এই ক্রমে গণনা করবেন । ৫০ 

একৈকমন্লীভিঃ স্যাদ্রেখাভিদ্দশধা ফলম্€ । 
মণিভিঃ৬ শতসাহত্রং মাণিক্যা২?নস্তমুচ্যতে ॥ ৫১ | 

জপসংখ্যা আঙ্গুলের দ্বারা রাখলে একগুণ ফল, রেখ! দ্বারা রাখলে দশগুণ 

ফল, মণিদ্বার রাখলে সহত্রগুণ ফল এবং মাণিক্য দ্বার! রাখলে অনন্তগুণ ফল 

লাভ হয়। ৫১ 

ত্রি”শত্তিঃ স্যাদ্দনং পুষ্টিঃ সপ্তবিংশতিন্ডিভবেত। 

পঞ্চবিংশতিভিম্মোক্ষং পঞ্চদশ্য।ভিচ1রকে । 

পঞ্চাশস্তিঃ কুলেশানি সর্বসিদ্ধিরিতীরিতা৮ ॥ ৫২ ॥ 

১ তা বিগ, _খ, কেবলং ; এ,_ঙ এবং র গ,মুঢত্বাৎ। 

২ তাবি গ, _উ এবং র গ, সিংহৈম্বগপশ্ধথা | 
৩ তখ বি গ,_গ, ঘ, মণিভিঃ প্রোক্তা ; এ,_উ এবং র গ,মালাভিত। 

৪ তা বি গ,_ঙ এবং র গ.ধৃত পাঠ 2 তা বিগ, আদিক্ষাস্তাক্ষবণত্ব। | 

৫ তাবি গ*__খ, এটিকমপ্রলিভিঃ স্যাদ্রেখাভিদ্বাদশনুলমূ। 
৬. ত1বিগ, _ঙ এবং বর গ, মালাভিঃ। 

৭ তাবিগ”_খ,ঙ এবং রগ, মালিশ্যা। 

৮ তা বিগ,_উঙ এবং রগ,ধুত পাঠঃ ত1 বি গ, সবসিদ্ধিক্কদীরিতা | 
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মালার গুটিকা বা বীজের সংখ্য৷ ত্রিশ হলে সেই মালা জপে ধন, সাতাশ 

হলে পুষ্টি, পঁচিশ হলে মোক্ষ লাভ হয়। আর উক্ত সংখ্যা পনর হুলে সেই: 
মাল অভিচারকর্মের জপে ব্যবহার করতে হয় । ওগো! কুলেশানী, উক্ত সংখ্য। 
পঞ্চাশ হলে সেই মাঁল। জপে সর্বসিদ্ধি লাভ হয় । ৫২ 

অস্কষ্ঠেন চ মোক্ষঃ স্যাত্তর্জনী শত্রনাশিনী । 
মধ্যমাং ধনদাং বিদ্যাং শান্তিকম্ণ্যনামিকা । 
কনিষ্ঠা স্ত্তন্য1কর্মণ্যঙ্থলী সু+প্রকীত্তিতা ॥ ৫৩ ॥ 

আলোচ্য শ্লোকে কামনাভেদে জপে অঙ্কুলীনিয়ম বিবৃত হয়েছে । 

অঙ্থৃষ্ঠেন- বৃদ্ধাঙ্গৃষ্ঠের দ্বারা । এখানে ব্যাপারটির সংকেত করা হয়েছে 
মাত্র ॥ বৃহত্তন্ত্রসারে ( পরিবধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৩৪) বৈশম্পাঁয়নসংহিতার এই 

বচন উদ্ধত হয়েছে--“অস্ৃষ্ত ও মধ্যমা এই অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা মধ্যমার মধ্যপর্বে 
জপমালা চালন করিবে । মালা তর্জনী স্পর্শ করাইবে না । এই প্রণালীতে 
জপ করিলে মুক্জিলীভ হয় ।” সংকেতটির পুরো ব্যাখ্য। এখণনে পাওয়া যাচ্ছে । 

জপে অঙ্গুলীনিয়ম সম্বন্ধে তন্ত্রে তত্ত্রে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। 
বুদ্ধাঙ্ৃষ্ঠের দ্বারা (টীকাবিবৃত প্রণালীতে ) মালা জপে মোক্ষ লাভ হয়। 

মালাজপে অন্ধুষ্ঠযোগে তর্জনী শত্রনাঁশিনী অর্থাৎ অঙ্ৃষ্ঠ ও তর্জনী দ্বার। মাল! 
জপে শত্রনাশ হয়। জপে অন্ধৃষ্ঠাযোগে মধ্যমাকে ধনদ বলে জানবে অর্থাৎ 
অঙ্ধৃষ্ঠ ও মধ্যম! দ্বারা জপে ধনলাভ হয়। শান্তিকর্মে অঙ্থুষ্ঠ ও অনামিকা 
দ্বারা জপ করতে হয় আর স্তস্তন ও আকর্ষণ কর্মে অঙ্গুষ্ঠ,ও কনিষ্ঠ দারা জপের 
কথা প্রকীতিত হয়েছে । ৫৩ 

এতাবচ্চজপিস্তামীত্যাদে।২ সঙ্কল্পয মন্ত্রবিং৩। 
স্থিরাসনে! জপিত্বাহথ দেব্যে সৌঁদকমপয়েৎ ॥ &৪ ॥ 

এতাবচ্চ--এই পর্যস্ত। শাস্ত্রনিদিষ্ একটি সংখ্যা পর্যস্ত। যেমন ১০৮, 
১০০০ ইত্যাদি | স্থিরাসনেো--অজিনাদি বসবার আসনে পদ্মাসনাদি যোগাসন 

করে স্থির হয়ে উপবিষ্ট । 

এই পর্যন্ত জপ করব এরূপ সঙ্কল্প করে মন্ত্রবং আসনে স্থির হয়ে উপবিষ্ট 
হয়ে মন্ত্র জপ করবে এবং তারপর দেবীকে যথাবিহিত জলসহ জপ সমর্পণ 
করবে । ৫৪ | 

১ রগ, স্তস্ভনাকর্ষা চা্গুলীব্ব। 
২ তা বি গ, খ, ঙ এবং র গ,ধত পাঠ £ তা বি গ, এতজ্জপিস্তামীত্যাদৌ । 

৩ এঁ,-ধত পাঠ; তা! বি গ, মন্ত্রবিতমঃ| 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৭ 

উচ্চৈর্জপোহধমঃ প্রোক্ত উপাংশুম্নধ্যমঃ স্মৃতঃ । 

উত্তমো মানসে দেবি ত্রিবিধঃ কথিতঃ জপঃ ॥ ৫৫ ॥ 

উচ্চৈঃ জপঃ__উচ্চৈঃস্বরে জপ। একে বলে বাচিক জপ। “বাকোর দ্বার! 

অর্থাৎ অন্যেও শুনতে পারে এরূপভাবে মন্ত্রোচ্চারণ বাচিক জপ ।* 

উপাংশুঃ__উপাংশু জপ । “দেবতা গতচিত্ত হয়ে জিহবা! ও ওষ্ঠ কিঞ্চিং চাঁলন। 

করে মন্ত্রকে কিঞ্চিং শ্রবণযোগ্য করে বার বার উচ্চারণ করাকে বলে উপাংশু 

জপ। উপাংশু জপ শুধু নিজের কর্ণ গোচর হয় ।” 
মানসঃ__মানস জপ । “অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণস্বরপদাত্মক অক্ষরশ্রেণীর 

অর্থাৎ মন্ত্রের বার বার মনে মনে উচ্চারণকে বলে মানস জপ। মানস জপ 

নিজের কর্ণ গোচরও হয় না।” 

“মানস জপের অন্যরকম সংজ্ঞ।ও নির্দেশ করা হয় । সমাক্ তন্ময়তারপ 

ভাবনাকে সুশ্ষ্ম বা মানস জপ বলা হয়। অর্থাৎ মন্ত্রের সঙ্গে তথা মস্ত্রোদ্দিষ্ট 

দেবতার সঙ্গে মনের একাত্মকতা-ভাবনা মানস জপ ।”- দ্রঃ শান্ত্রমুলক 

ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৭-৬৮। 

দেবী, উচ্চস্বরে জপকে অধম বল হয়, উপাংশু মধ্যম আর মানস জপ 

উত্তম । এই ত্রিবিধ জপের কথা বলা হয়েছে । ৫৫ 

অতিতৃস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীঘস্তপঃক্ষয়ত। 
অক্ষরাক্ষর সংযুক্ত! যো মন্ত্রঃ সন সিধ্যতি১ ॥ ৫৬ ॥ 

জপে অতি ত্ুস্ব উচ্চারণে ব্যাধি আর অতিদীর্ঘ উচ্চারণে তপরঃক্ষয় হয়। 

মন্ত্রের এক অক্ষরের সঙ্কে আরেক অক্ষর জড়িয়ে গেলে সেই মন্ত্রের সিদ্ধি তয় 

না। ৫৬ 

মনস। যঃ ম্মরেত স্তোত্রং বচসা ব1 মনৃং জপেত। 

উভয়ং নিক্ষলং দেবি ভিন্ন ভাণ্তোদকং যথা ॥ ৫৭ ॥ 

দেবী, যে মনে মনে স্তোত্র স্মরণ করে বা শব্দ করে মন্ত্রজপ করে ফুটে 

পাত্রে জলের মতো তার উভয় কর্নই নিক্ষল হয় । &৭ 
জাতসৃতকমাদো স্যার্তদন্তে মৃতসৃতকম্ । 

সৃতকদ্বয়সংযুক্তো। যে মন্্রঃ২ সন সিধ্যতি ॥ ৫৮ ॥ 

১ তা' বি গ,_খ, অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্সোক্তিকহারবৎ ; তা! বিগ,-_ও এবং রগ, 
অক্ষরাক্ষরসংযুক্ত্যা জপেম্মোক্তিকপঙক্তিবৎ। 

২ তা! বিগ” _উ, যন্ত্ঃ | 
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জাতসৃতকমূ, ম্বৃতসৃতকম্-_জাতসৃতক, ম্বতসৃতক । যারে মন্ত্র 

সচেতন পদার্থ, মন্ত্র জীব ।”_ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, 
পৃঃ ৭9098 । 

“মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম ্বত্যু হয়। আর তা হলে তার জাতসৃতক 

অর্থাৎ জাতকাশোৌচ এবং ম্বৃতসৃতক অর্থাৎ স্বতাশোচ হয় । মন্ত্রোচ্চারণের 
আদিতে জাতকাশোৌচ আর অস্তে স্বৃতাশোৌচ 1৮ দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৭০৫1 

আদিতে জাতকাশোচ এবং অস্তে ম্বতাশৌচ। এই অশৌচদ্রয়যুক্ত মন্ত্রের 

সিছ্ি। হয় না । ৫৮ 

আদ্যন্তরহিতং১ কৃত্বা মন্ত্রমাবর্তয়েং সদা । 

সৃতকদ্বয়নিম্ক্তোতও যে! মন্ত্রঃ সহি সিধ্যতি৪ ॥ ৫৯ | 
আদ্স্তরহিতং--আদি ও অন্ত রহিত অথাং পূর্বশ্লোকোক্ত আদিতে যে 

জাতকাশোৌচ এবং অস্তে যে ম্বতাশোৌচ তা রহিত । 

সর্বদা আদি ও অন্ত রহিত করে মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থাং জপ করতে হবে । 

যে-মন্ত্র সুতকদ্বয়মুক্ত তারই সিদ্ধি হয় । ৫৯ 
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেতি যঃ। 
শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধিন্ন জায়তে ॥ ৬০ ॥ 

মন্ত্ীর্থং-মন্ত্রার্থ । “মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞান মন্ত্রার্থ । যাঁমলে বিষয়টিকে 

বিশদ করে বলা হয়েছে-_বাচ্যবাচকভাবে মন্ত্র ও দেবত1 অভিন্ন । দেবতার 

এই অভিন্ন বূপচিন্ত মন্ত্রার্থ ।” 

“তবে তন্্রবিশারদেরা! বলেন, মন্ত্রার্থ গুরুমুখে বোধ্য । কারণ শাস্ত্রে ত্রিবিধ 
মন্ত্রার্থের উল্লেখ আছে । তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে সিদ্ধ সাধ্য এবং সাধক এই ত্রিবিধ 

উপাঁসকের জ্ঞাতব্য মন্ত্রার্থ ত্রিবিধ ।--দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধন।, ১ম 

সং, পৃঃ ৭৭৭। 

মন্ত্রচৈতন্যং__মন্ত্রচৈতন্য । ““দীক্ষার পুর্বে যেমন মন্ত্রের দশসংস্কারাদি করতে 

হয় তেমনি তার চৈতন্য সম্পাদনও করতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করতে 

হয়। মন্ত্র দেবত] গুরু ও সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে একই চৈতন্য বিরাজমান । 

মন্ত্রে এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে ; সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যেও তাই । প্রবুদ্ধ- 

এ এবং র গ, অতস্তদ্রহিতং | 

এ,-ধত পাঠ; তা বি গ, দ্ধিয়া ; &,--ক, দ্বিধা। 
তা বি গ”_ঙ এবং র গ, সৃতকঘয়াসংযুক্তো । 
এ,স্ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সবসিদ্ধিদঃ | ০০ ও // &? 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৭৭ 

চৈতন্য গুরু আপন চৈতন্যের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষাদানের 

সময় তা শিষ্যচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন ।”-__দ্রঃ এ, পৃঃ ৭০৮। 

যোনিমুদ্রা-_“যোনিমুদ্রা কথাটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । 
ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে বল! হয়েছে-__মুলাধারে আছে এক অতি সুন্দর ত্রিকোণ। তার 
মধ্যে আছে সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোত্তব স্বয়ভুলিক্র। সেই 
লিঙ্গের উপরে হৃংসাশ্রিতা চিংকলার ধ্যান করতে হবে আ'র ধ্যান করতে হবে 

সেই স্বয়স্ুলিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন কুগুলিনী। চিংকলায় জগনয়ী 
তেজোরূপা কৃগডলিনীর ধ্যান করতে হবে। তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলা- 

ধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে “হংস+ মন্ত্রসহ সুযুমাপথে সহজ্রারে নিয়ে যেতে হবে । 

সেখানে দেবী সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রমণ করবেন । সেই মিলন থেকে 

তৎক্ষণাৎ অম্বতের উদ্ভব হবে। লাক্ষারসসমন্থিত সেই অম্বত। তার দ্বার! 

পরদেবতার তর্পণ করতে হবে । তার পর ষট্চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে 

যে-পথে কুণ্ডলিনীকে সহজ্রারে নিয়ে যাওয়। হয়েছিল সেই পথে আবার 

মুূলাধারে নিয়ে আসতে হবে । তারপর অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণমাল] চিত্ত 

করতে হবে। ম্বণালতন্তর মতো চিত্রিণী নাড়ী মতান্তরে ব্রল্মনাড়ী। চিন্তা করতে 

হবে, এই নাড়ীর দ্বার! সাক্ষাৎ জাগ্রংস্বরূপিণী মাল! গ্রথিত। মন্ত্রের দ্বারা 

ববহিত বর্ণ এবং বর্ণের দ্বার। ব্যবহিত মন্ত্র এইভাবে অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে 
এই সর্বমন্ত্রপ্রকাশিনী বর্ণময়ী মাল! গ্রন্থন করতে হবে ; বর্ণমালার শেষ বর্ণ ক্ষ 

মেরুত্বরূপ। এটি লঙ্ঘন করতে নেই। বর্ণকে বিন্দবযুক্ত করে মন্ত্রের পূর্বে 
স্থাপন করে জপ করতে হয়। সঙ্গানে মূলমন্ত্রের একশ আট জপ কতব্য। 

বর্ণসমূহকে আটটি বর্গে ভগ কর আটবার জপ করতে হয় । আটটি বর্গের 

আদি বর্ণ যথাক্রমে অকচট তপয এবং শ। এই যোনিমুদ্রা ।”- দ্রঃ এ, 

পৃঃ ৭৭৮। 

যে মন্ত্রার্থ, মগ্রচৈতশ্য এবং যোনিঘুদ্রা জানেন" শতকোট জপেও তার 

সিদ্ধি লাভ হয় না। ৬০ 

সৃপ্তৰীজাশ্চ১ যে মন্ত্রা ন দাসন্তি ফলং পরিয়ে । 
মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাহ সবসিদ্ধিকরা? স্মৃতাঃ ॥ ৬১ ॥ 

সৃপ্তবীজাঃ__সহজ কথায় অপ্রবুদ্ধচৈতন্্য । 

প্রিয়ে, সুপ্তবীজ মন্ত্র সফল হয় না। যে-সব মন্ত্র চৈতত্যযুক্ত তাদেরই সর্ব- 
সিদ্ধিকর বলা হয় । ৬১ 

১ তা বি গ,__-খ, ঙ এবং র গ, গুপ্তবীর্যাশ্চ। 



৩৭৮ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

চৈতন্যরহিতা। মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্ত কেবলম্। 
ফলং নেব প্রধচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপাদপি ॥ ৬২ ॥ 1 

চৈতন্যরহিতমন্ত্র বর্ণসমষ্টিমাত্র । লক্ষকোটি জপেও এসব মন্ত্র ফলপ্রদ হয় 
না । ৬২ 

মন্ত্রোচ্চারে কৃতে যাদৃকৃই স্বরূপং প্রথমং ভবেত। 

শতৈঃ সহক্রৈর্লক্ষৈর্বা কোটিজাপেন তৎ ফলম্ ॥ ৬৩ ॥ 
প্রথমে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণে তার স্বরূপ যেভাবে প্রকাশিত হয় এবং যে- 

ফল হয়, শত সহত্র লক্ষ বা কোটি জপেও সেই ফলই হয় । ৬৩ 

হৃদয়ে২ গ্রন্থিভেদশ্চ সবাবয়ববদ্ধনম্ । 

আনন্দাশ্র চ প্ুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি । 

গদ্গদোক্তিশ্চ সহস! জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ 

সকৃদুচ্চরিতেহপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতেও | 
দৃশ্যন্তে প্রত্যয় যত্র পারম্পর্ষং তদুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥ 

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ_ হৃদ্দেশে স্থিত গ্রন্থিভেদ । হৃদ্দেশ বলতে বুঝাচ্ছে ষট্- 
চক্রের অন্যতম অনাহতচক্রকে । এখানকার গ্রন্থির নাম বিশুগ্রন্থি। £গ্রস্থি 

অর্থ গিঠ। গ্রন্থিভেদ অর্থ গি'ঠখোলা । সহজ কথায় গ্রস্থিভেদ অর্থ বন্ধনমুক্তি” 
বিষুণগ্রন্থি বিতৈষণা। “বিষুগ্রন্থি ভেদ হলে বৈষ্ণবী মায়া ধনৈশ্বর্ষ্যাঁদির 
প্রলোভন সাধককে আর বিচলিত করতে পারে না। এই গ্রন্থিভেদের দ্বারা 

বিতৈষণা দূর হয়।”-_ দ্রঃ শাম্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাঁধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৯৯ 
৯০০০ । 

কুলেশ্বরী, চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র ঘদি এইভাবে একবারমাত্র উচ্চারিত হয় তা হলে 

হাদ্দেশেস্থিতগ্রন্থিভেদ হয়, সব অবয়ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আনন্দাশ্র ঝরে, পুল- 

কোদ্গম হয় । দেহ আবেশাচ্ছন্ন হয় এবং সহসা! কথা গদ্গদ হয়ে যাঁয়ঃ এ 
বিষয়ে কোনো সংশয় নেই । এই সব প্রমাণ যেক্ষেত্রে দেখা যায় সেক্ষেত্রে 

পরম্পরা অনুসৃত হয়েছে বলতে হবে । ৬৪-৬৫ 
2৪ কৃটাক্ষরো মুগ্ধ বদ্ধঃ ভ্রুদ্ধশ্চ ভেদিত2 | 

ৰালঃ কুমারে। মুবকঃ প্রৌঁটো বৃদ্ধশ্চৎ গবিত£ ॥ ৬৬ 

তা বি গ”_-ক, গ, ঘ, মনসোচ্চারণরৃতঃ | 

তা বি গ,-ঙ এবং র গ,ধত পাঠঃ তা বি গ»_হৃৎক; এ,-খ, হৃৎকম্পো । 

তা বি গ”_-ঙ এবং রগ, সংপুটে | 

ত। বি গ,_ঙ এবং রগ, ৰহু। « রগ, বুদ্ধঃ প্রোড়শ্চ। ০০ 6 /৮/ ৪ 
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স্তস্ভিতে৷ যৃচ্ছিতে! মত্তঃ১ কীলিতঃ২ খণ্ডিতঃ শঠঃ৩। 
& মন্দঃ* পরাজুখস্ছিল্নো বধিরোহন্ধস্চেতনঃ ॥ ৬৭ ॥ 

কিহ্বরঃ€ ক্ষধিতঃ স্তৰধঃ৬ স্থানভ্রষ্টশ্চ৭ পীড়িতঃ। 

নিশ্বেহো বিকলে। ধ্বস্তোশ নিজীবহ৯ খণ্ডিতারিকৌ১* ॥ ৬৮ ॥ 
সৃপ্তন্তিরস্কৃতো। নীচো১৯ মলিনশ্চ দুরাসদঃ। 

নিঃসত্বো নির্দয়ে।১২ দগ্ধশ্চপলশ্চ ভয়ঙ্কর ॥ ৬৯ ॥ 

নিস্ত্রিংশো! বিকৃতাঁচাঁরঃ১৩ ফলহীনো নিকৃম্তনঃ১৪ । 

নিবীর্ষে!১৫ ভ্রমিতো১৬ শপ্ত১৭ খণরলিষফ্টোহঙ্গহীনকঃ১৮ | 
জড়ে। রিপু১১রুদাসীনে। লঙ্জিতে। মোহিতোহলসঃ২* ॥ ৭০ ॥ 

ষকফ্ট্যেতান্২১ মন্ত্রদোষাংশ্চ যোইজ্ঞাত্ব! প্রজপেন্মনুম্২২ | 
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য লক্ষ কোটিজপাদপি ॥ ৭১ ॥ 

মন্ত্রদোষান্- মন্ত্রদৌষসমূহ । শাপগ্রস্ত হওয়ার জন্য মন্ত্র বিবিধ দৌষগ্রস্ত 

হয়। আলোচ্য শ্লোকগুলিতে এইরকম দোষগ্রস্ত মন্ত্রের নাম কর হয়েছে। 

অবশ্য, সবতন্ত্রে দোষগ্রস্ত মন্ত্রের একই তালিক। পাওয়। যায় না। যেমন 

শাঁরদ/তিলক ২।৬৪-৭০ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে বিবৃত তালিক। অন্যরকম । 

দোষযুক্ত মন্ত্রের শোধনব্যবস্থাও শাস্ত্রে নিদিষ্ট হয়েছে ।__এ সম্বন্ধে 

আলোচন', দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃহ ৭০৫-৭০৭। 

১ 

৪ 

ঙ 

ণ 

৯ 

১ 

১৩ 

১৪ 

১৫ 

১৭ 

৯ 

হও 

হু 

তা বি গ,_-গ, ঘ, নট ; এ, এবং রগ, কষ্ট। 

রগ” সংবিতঃ। ৩ তা বধ গ,_খ, ও এবং রগ, প্রিয়ে। 

তা বি গ,-ঙ এবং র গ, মন্ত্র | & তাবি গর ক, ও এবং রগ»কেকর2। 

তাবি গ,_ক,ক্৯প্ত১; এগ ঘ, সৃপ্তঃ । ৮৬০ স্বপ্রঃ £ রগ কপ্বঃ। 
তা বি গ,_ঙ এবং র গ, দ্ষ্টশ্চ। ৮ তা বিগ” _ক,খ, স্তবৰেধা। 

তা বি গ,_ক, গ, ঘ, নিৰাঁজঃ ; এ, _খ, নিবীঁর্ধত 1 ১০ এক এবং ব গত পাঠ । 

তা বিগ, খণ্ডিতারিক2 7; এ খ, সৃকষ্ঠিতঃ ; এগ, ঘ, খণ্ডিতা।শিকৌ। | 
তা বি গ,_উঙ এবং র গ, লীটে।। ১২ এ&,-পত পাঠ; তা বিগ, নির্জিতো। 

তা বি গ”_গ, ঘ, ও এবং রগপ্রত পাঠঃ তা বিগ, নিন্দিত ভ্রুরঃ | 

ত1 বি গ,_খ, নিরংসকঃ। 

এঁ”_খ, ঙ এবং র গ, নিৰাঁজঃ। ১৬ তা বি গ,_ঘ, ও এবং রগ, ভূমিতঃ | 
তা বিগ, খ, রুক্ষ । 

তা বিগ” ক,গ, রুগ্ন ১ কফ্টোইল্স হীনকঃ) এঁ”-ঘ, কুগ্রঃ কৃষ্ণোহঙ্গ হীনকঠ। &,-- 

ঙ এবং র গ, রুক্ষঃ কৃষ্টোইলহীনতঃ | ১৯ তা বি গ,_খ, ব্রীড়িতারি। 
ত1 বি গ,_ঙ এবং রগ, মোহিতঃ প্রিয়ে। ২১ ৬, সন্ত্যেতান্। 

তা বি গণ ক, গ, ঘ, ও, জ্ঞাত্বা পশ্চাজ্জপেত প্রিয়ে £ র গণ জ্ঞাত্বা। পশ্চাজ্জপেম্মনুং। 
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রুদ্ধ, কুটাক্ষর, মুগ্ধ, বন্ধ, ক্রুদ্ধ, ভেদিত, বালক, কুমার, মুবক, প্রো, বৃদ্ধ, 

গবিত, স্তম্ভিত, মৃচ্ছিত, মত্ত, কীলিত, খণ্ডিত, শঠ, মন্দ, পরাজ্মুর্', ছিন্ন, বধির, 
অন্ধ, অচেতন, কিন্কর, ক্ষুধিত, স্তব্ধ, স্থানভ্রহট, পীড়িত, নিঃপ্সলেহ, বিকল, ধ্বস্ত, 

নিজীব, খণ্ডিত, অরি, সুপ্ত, তিরস্কত, নীচ, মলিন, দুরাসদ, নিঃসত্ব, নির্দয়, দগ্ধ, 
চপল, ভয়ঙ্কর, নিস্ত্রিংশ, বিকৃতাচার, ফলহীন, নিকৃম্তন অর্থাং নাশক, নিবীর্, 

ভ্রমিত, অভিশাপপ্রন্ত, খণরুষট, অঙ্গহীন, জড়, রিপু, উদাসীন, লজ্জিত, 
মোহিত এবং অলস । এই ষাট দোষযুক্ত মন্ত্র। এই সব মন্ত্রদোষ না জেনে 

যে মন্ত্র জপ করে লক্ষকোটি জপেও তার সিদ্ধিলীভ হয় না । ৬৬-৭১ 

কথ্যন্তে দশ সংস্কার মন্ত্রদোষহরাঃ প্রিয়ে । 

জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং ৰোধনং ততঃ ॥ ৭২ ॥ 

অভিষেকোহথ বিমলীকরণা প্যায়নে তথা । 

তর্পণং দীপনং গুপ্তিঃ সংস্কারাঃ কুলনায়িকে ॥ ৭৩ ॥ 

দশসংস্কারাঃ-্দশ সংস্কার । দীক্ষার পূর্বে মন্ত্রের জননাদি দশ সংস্কার 

শান্্রবিহিত। এই সব সংস্কার করেন গুরু । 

জনন- “মাতৃকাধন্ত্র থেকে পধায়ক্রমে মন্ত্রের উদ্ধারের নাম জনন 1 

জীবন- “উদ্ধত বর্ণসমূহের অর্থাৎ মন্ত্রের পঙ্ক্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ প্রণব 
দ্বারা পুটিত করে শতবার জপ করার নাম জীবন। দশবার করেও এই জপ 

বিহিত ।” 

তাড়ন-_“সুধী ব্যক্তি মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণ পৃথক্ করে শতবার বা দশবার 
জপ করবেন । আর মন্ত্রবর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক করে লিখে প্রত্যেকটি বর্ণকে 
বায়ুবীজ অর্থাৎ “যং, এই বীজযুক্ত করে চন্দনের জল দিয়ে তাড়না করবেন। 
এরই নাম তাড়ন। তাডন শতবার বা দশবার বিহিত |” 

বোধন-_-এমন্ত্রবর্ণসমূহ লিখে দশবার তাড়না করে, মন্ত্রবর্ণের সংখ্যা যত তত 
সংখ্যক করবীর ফুল দিয়ে “রং, এই বীজ উচ্চারণপূর্বক হনন করতে হবে । 

একেই বলে বোধন |” 

অভিষেক-_“মমস্ত্রের বর্ণগুলি লিখে যত বর্ণ ততটি রক্ত হয়ারিকুসুম অর্থাৎ 
করবীর ফুল দিয়ে প্রত্যেকটি বর্ণকে “রং এই বাঁজমস্ত্রে একবার করে অভিমন্ত্রিত 

করতে হবে এবং তারপরে মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা যত ততট অশ্বথ পল্লবের দ্বারা 
মন্ত্রবর্ণগুলিকে সেই সেই মন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সিঞ্চন করতে হবে । এরই 
মাম অভিষেক |» 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৮১ 
ঠ 

বিমলীকরণ- _“সুযুন্না। নাড়ীর মুল ও মধ্যভাগে মন্ত্রের চিস্তা করে জ্যোতি- 
মন্ত্রে ষতী মলয় দগ্ধ করবেন । একেই বলে বিমলীকরণ। জ্যোতির্স্ত্র_গ 

তোৌং | 

আপ্যায়ন__ন্বর্ণ কুশোদক বা! পুষ্পোদকের দ্বার! জ্যোতির্মন্ত্রে মন্ত্রের বর্ণ- 
গুলিকে যথাবিধি আপ্যায়ন করতে হবে । এরই নাম আপ্যায়ন 1” 

তর্পণ__““জ্যোতিমন্ত্রে জল দিয়ে মন্ত্রের তর্পণকে তর্পণ বলা হয়। তর্পণ ও 

অভিষেক সম্বন্ধে আবার বিশেষ বিধিও আছে । শক্তিমন্ত্রের তর্পণ মধু দিয়ে, 

বি্ুঃমন্ত্রের তর্পণ কর্পুরমিশ্রিত জল দিয়ে এবং শিবমন্ত্রের তর্পণ ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়ে 

কর! বিধি । অভিষেক সমন্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা ॥” 

দীপন-_“গ হ্রী” এবং শ্রী” এই বীজত্রয়যোগে মন্ত্রের দীপন হয় ।» 

গুপ্তি--“জপ্যমান মন্ত্রকে অপ্রকাশ রাখার নাম গুপ্তি।” _ দ্রঃ শান্ত্রমূলক 

ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৩-৭০৪। 

আলোচ্য শ্লোকে দশ সংস্কার মন্ত্রদোষহরণকারী বলা হয়েছে । এ-দোষ 

পূর্বোক্ত রুদ্ধাদি দোষ নয়। সে-সব দোষ শোধনের একাধিক ব্যবস্থা শাস্ত্রে 

নিদিষ্ট হয়েছে । তার মধ্যে সকলের সাধ্যায়ত্ত একটি ব্যবস্থা__-““হ্ৰী” শ্রী ক্লী* 

ও-এর যে-কোন একটি বীজের দ্বার পুটিত করে মূলমন্ত্র আট হাজার বার জপ 

করলেই মন্ত্রের দোষশান্তি হবে |” _ দ্রঃ এ, পৃঃ ৭০৭। 

প্রিয়ে, মন্ত্রের দোষহরণকারী দশসংস্কার বল। হচ্ছে । ওগো কুলনায়িক।, 

জনন, জীবন, তারপরে তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, 

তর্পণ, দীপন এবং গুপ্তি--এই দশ সংস্কার । ৭২-৭৩ 

শানোল্লোঢানি শস্ত্রাণি১ যথা স্যুনিশিতানি বৈ। 
মন্ত্াশ্চ স্ফুত্তিমায়াপ্তি সংস্কারৈর্দশভিভ্তথা ॥ ৭৪ ॥ 

শান দেওয়া হলে. শস্ত্রপমূহ যেমন ধারাল হয় তেমনি দশ সংস্কারের দ্বারা! 

মন্ত্রসমূহের স্ফুরণ হয় । ৭৪ 
ভক্ষ্যং হবিষ্যং শাকাদি বিহিতানি ফলান্যপি২ | 

মূলং শক্তৃং যবানাঞ্চ* শস্তান্যেতানি মগ্ত্িনাম্ ॥ ৭৫ ॥ 

গৃহীতমন্ত্র-সাধকদের ভোজনের পক্ষে হবিষ্যান্ন, শাকাদি, বিহিত সব ফল, 

মূল, যবাদির ছাত্ব এই সব প্রশস্ত । ৭৫ | 

২ এ, গ, ঘ, শাকানি বিভিতানি ফলং পর়ত। 

৬ ত। বি গ,_-ঙ, যবোৎপন্নং । 
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যস্ান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ১ কুরুতে ধর্মসঞ্চয়ম্ । 
অন্নদাতুঃ ফলং চাদ্ধং কর্তৃশ্চাপ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৬/॥ 

যাঁর অন্নজলের দ্বারা শরীর পোষণ ক'রে কেউ ধর্মসঞ্চয় করে অন্নদাতা 

তার ধর্মসঞ্চয়ের অগ্ধেক ফল পায় এবং ধর্মসঞ্চয়কারী পায় অদ্ধেক, এ বিষয়ে 

সন্দেহ নেই । ৭৬ 

তম্মাৎ সবপ্রযতেন পরান্নং বর্জয়ে সুধীঃ | 

পুরশ্চরণকালে চ কাম্যকর্মস্বপীশ্বরি২ ॥ ৭৭ | 

কাম্যকর্মসু-_কাম্যকর্মে অর্থাৎ কাম্যকর্ম করার সময় । বিশেষ কোনো 
ফলপ্রাপ্তির বাঁসনায় যে শান্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তাই কাম্যকর্ম ; জপ- 
পৃজাদি কাম্যকর্ম হতে পারে । 

ওগে! ঈশ্বরী, সেইজন্য সৃধী ব্যক্তি পুরশ্চরণের সময় এবং কাম্যকর্ম করার 
সময়ও সর্বপ্রযতে পরান্ন বর্জন করবে । ৭৭ 

জিহবা দগ্ধা পরান্নেন করো দগ্ষে। প্রতিগ্রহাৎ | 

মনো দগ্ধং পরক্ত্রীভিঃ কার্ষসিদ্ধিঃ কথং ভবেং৩ ॥ ৭৮ ॥ 

পরান্নে জিহবা দগ্ধ হয়। পরের দান গ্রহণে হাত দগ্ধ হয়। পরকস্ত্রীদের 

দ্বার! আকৃষ্ট হলে মন দগ্ধ হয় । কি করে আর কার্ধসিদ্ধি হবে। ৭৮ 

ইন্দ্গ্নিরদ্রগ্রহদ্বগত বেদার্কদিকৃষড়ষ্টসু। 
যোড়শমনুবাণাৰিধিতিথিত্রয়োদশস্বপি৫ ॥ ৭৯ ॥ 

লিখেং ষোড়শকোষ্জেয়ু মাতৃকার্ণান্ বিচক্ষণঃ | 

স্বনামাদ্যক্ষরাঁদ্ যাবন্মন্দ্রাদ্যক্ষরদর্শনম্ ॥ ৮০ ॥ 
সিদ্ধাদীন্ কলসয়েন্মন্ত্ী কুর্যাৎ সাধ্যািভিঃ৬ পুনঃ । 

চতুশ্চতুবিভাঁগেন সিদ্ধাদীন্ গনয়েৎ পুনঃ ॥ ৮১ ॥ 

এই শ্লোকগুলিতে “অকথহ' চক্র (দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, পরিবদ্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ১৬) 
বিচারের কথা বলা হয়েছে । 

“দীক্ষা দেওয়ার আগে গুরু দেয়-মন্ত্রের সি্ধাদি বিচার করেন । এ কথার 

সহজ অর্থ কোন্ মন্ত্র শিষ্তের উপযোগী হবে গুরু তা শান্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে স্থির 

ত৷ বি গ,--ঘ, যস্তান্সপানহুষ্টাঙ্গং ; এ,--উ এবং র গন যগ্তান্পপানমস্সীতি। 

তা বি গ,_ঙ, কামকর্মস্বপীশ্বরি ! ৩ এ,-খ, কথং সিদ্ধিবরাননে | 

এ,__ঙ এবং র গণ যুক্। 

তা বি গ,_-ক, গ, ঘ, স্বরশক্রেঘদ্রি তিথিত্রয়োদশস্থপি ক্রম1ৎ। 

ত বি গ,_উ এবং রগ, সিদ্ধাদিভিত | 

৯9 / ৪ 

€ 
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করেন। এইজন্য তিনি নক্ষত্রচত্র রাশিচক্র খাণিধ্বনিচক্র কুলাকুলচক্র অকথহচক্র 

অকডমচক্র ইত্/াদি নানা চক্র বিচার করেন ।” - দ্রঃ শান্্রমূলক ভারতীয় শক্তি 
সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০১-৭০২। 

ইন্দ্গ্নি ইত্যাদিস্লোকে সংখ্য। নিদিষ্ট হয়েছে প্রধানতঃ সাংকেতিক ভাষায় । 
তা থেকে সংখ্যা উদ্ধার করা গেল । 

ইন্দ্র-১) অগ্নি-৩; রুদ্র-১১ 7 গ্রহ-৯; দৃকৃ২ ; বেদ-৪; অর্ক 
১২; দিকৃ্-১০; ষড়-৬) অহ্ট ৮; যোড়শ-5১৬ ; মনু ৮১৪) বাণ-& ) 

অবি--৭ ; তিথি - ১৫ ; ত্রয়োদশ -. ১৩ 

অকথহ-চক্র ূ 
সিদ্ধ র্ | ূ 

অকথহ | উউপ আখ দক্ষ উচফ 
ভিত টি রিনা 

৫ ৬ ৭ ৮ ৰ 
সাধ্য ৃ্ 

৯ ১০ ১১ ; ১২ 

সিদ্ধ / 
ঈঘন ঠা ভিটা 

১৩ [| ১৪ ূ ১৫.-| ১৬ 

অরি অঃতস 5 এ র 

প্রথম কোষ্ঠের বর্ণ গুলির সংজ্ঞানৃসারে চক্রের সংজ্ঞা হয়েছে অকথহ-চক্র । 
৭৯ এবং ৮০ সংখ্যক শ্লোকোক্ত সংখ্যাক্রম!নুস।রে নিদিষ্ট ভংতৎ সংখ্যক 

কোষ্ঠে যথাক্রমে অ থেকে অঃ পর্যস্ত স্বরবর্ণ এবং ক থেকে ক্ষ পর্যস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ 

সাজাতে হবে। এই চক্রের অঙ্কন সম্বন্ধে প্রমীণবচন-_দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১ম তরঙ্গ, 

পৃঃ ৫৯। 
সিদ্ধাদীন্__সিদ্ধাদি । “*পুরশ্চর্যার্ণবে উদ্ধত বারাহসংহিতার একটি বচনে 

বল। হয়েছে-_-পণ্ডিত ব্যক্তি সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধ এবং অরিমন্ত্রের এই চার শ্রেণী 

গণ্য করবেন। সিদ্ধমন্ত্র জপের দ্বারা সাধ্যমন্ত্র হোমাদির দ্বারা এবং সুসিদ্ধ 

মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র সিদ্ধিদায়ক হয় আর অরিমন্ত্র সাধককে ভক্ষণ করে ।”- দ্রঃ 

পুরম্চর্যার্ণব; ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৯। 
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আলোচ্য চক্রের দক্ষিণ থেকে বাম এই ক্রমে উপরের চার কোষ্ঠ সিদ্ধমন্ত্রের 
তার নীচের চার কোষ্ঠ সাধ্যমন্ত্রের, তার নীচের চার কোষ্ঠ'স্ুসিদ্ধমন্ত্রের এবং 
তাঁর নীচের চার কোষ্ঠ অরিমন্ত্রের । _ দ্রঃ এ । 

চতুশ্ততুবিভাঁগেন সিদ্ধাদীন্-__চার চার বিভাগে সিদ্ধাদ্ধি। এর অর্থ সিদ্ধ- 

সিদ্ধ, সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধস্ুসিদ্ধ, সিদ্অরি এই ভাবে । সাধ্য, স্বসি্ধ ও অরি 

সম্বন্ধেও তাই । অর্থাৎ সাধ্যসিদ্ধ, সাধ্যসাধ্য এই ভাবে । 

১, ৩, ১১১ ১৯, ২১৪, ১২, ১০, ৬, ৮, ১৬, ১৪১ ৫) ৭, ১৫) ১৩ এই সংখ্যা" 

সৃুচিত ষোলটি কোষ্ঠ অর্থাৎ ঘরে যে-ক্রমে কোষ্ঠগুলির সংখ্য1 নির্দেশ করা 
করা হল সেইক্রমে অ থেকে ক্ষ পর্যস্ত মাতৃকাবর্ণগুলি বিচক্ষণ ব্যক্তি লিখবে । 

নিজের নামের আদ্যক্ষর থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্যস্ত নিরূপণ 

করে সিদ্ধাদি নির্ধারণ করবে । তারপর আবার সাধ্যাদি নির্ধারণ করবে । 

আবার চার চার বিভাগে সিদ্ধাদির গণনা! করবে । ৭৯-৮১ 

সিদ্ধসিদ্ধো জপাৎ সিদ্ধো ছিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ । 

সিদ্ধসৃসিদ্ধোহদ্জপাৎ সিদ্ধারিহত্তি ৰান্ধবান্ ॥ ৮২ ॥ 

সিদ্ধসিদ্ধমন্ত্রের যথানিদিষ্ট সংখ্যক জপের দ্বার! সিদ্ধি হয়, সিদ্ধসাধ্যমন্ত্রের 
তার ছিগুণ জপে এবং সিদ্ধ-স্ুসিদ্ধ মন্ত্রের তার অর্ধেক জপে সিদ্ধি হয়! 

সিদ্ধারিমন্ত্রের জপ বন্ধুবান্ধবদের বিনাশ সাধন করে । ৮২ 
সাধ্যসিদ্ধোইতিসংকেশাং সাধ্যসাধ্যো নিরর্থক । 

সাধ্যসুসিদ্ধো ভজনাৎ সাধ্যারিহত্তি গোত্রজান্ ॥ ৮৩ ॥ 
সাধ্যসিদ্ধমন্ত্রের জপে অতিকষ্টে সিদ্ধি হয়৷ সাধ্যসাধ্যমন্ত্রের জপ নিরর্থক ! 

সাধ্যস্থসিদ্ধন্ত্রের ভজনের দ্বারা সিদ্ধি হয় আর সাধ্যারিমন্ত্রের জপ গোত্রো- 

ভ্তবদের বিনাশ সাধন করে । ৮৩ 

সুসিদ্ধসিদ্ধোইদ্ধজপাত্তৎসাধ্যস্ত যথোক্ততঃ। 

ততসুসিদ্ধে গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ সগোত্রহা১ ॥ ৮৪ ॥ 

সুসিদ্ধসিদ্ধমন্ত্রের যথানিপ্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক জপে এবং সুসিদ্ধসাধ্যমন্ত্রের 

যথানিদিষ্টসংখ্যক জপে সিদ্ধি হয়। সৃসিদ্ধসুসিদ্ধমন্ত্রের গ্রহণমাত্র সিদ্ধি হয় 
আর সুসিদ্ধারিমন্ত্রের জপ সগ্োত্র বিনাশ করে । ৮৪ 

অরিসিদ্ধঃ সুতং হন্যাদরিসাধ্যস্ত যোধিতম্ । 

তৎস্ুসিদ্ধঃ কুলং হস্তি স্বাত্ানং হস্তি তত্রিপুঃ ॥ ৮৫ ॥ 

১ র গত পাঠঃ তাবিগ, স্বগোত্রহা ; এ৮-ক, স্মরণাতৎসৃপিগ্ধস্ত তদরিহৃত্ভি 
সেবকান্। 
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অরিসিদ্ধমন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্যমন্ত্র স্ত্রী, অরিসুসিদ্ধমন্ত্র কুল নাশ করে আর 

অরি-অরি মনত স্বশং মন্তগ্রহীতাকে বিনাশ করে । ৮৫ 
সিদ্ধার্ণ। ৰান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যান্তে সেবকাঃ স্মৃতাঃ। 

সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥ 

সিদ্ধমন্ত্রসমূহকে বান্ধব ও সাধ্যমন্ত্রসমূহকে সেবক বল! হয় । সুসিদ্ধ মন্ত্রসমুহ 

শোষক বলে পরিচিত আর অরিমন্ত্রসমূহকে বল! হয় ঘাতক ৷ ৮৬ 

ৰান্ধব1 নববাণৈকাঃ স্যুদ্ধিষড়্দশ সেবকাঃ। 
বহিনরুদ্রমুনয়স্ত পোঁষক! দ্বাদশাষ্টকচতুরস্ত ঘাতকাঃ ॥ ৮৭ ॥ 

এই শ্লোকটি অকডম-চক্র সম্পর্কে । 

অকডম-্চক্র 

নববাণৈকাঃ_£নব বাণ এক সংখ্যক কোষ্ঠগুলি। নব-_-৯, বাণ--&, 

এক--১, দ্বিষড়-দশ-_ছি ষড়্দশ সংখ্যক কোষ্ঠগুলি। দ্বি--২, ষড়--৬, 

দশ-_১০। বহিনুদ্রমুনয়ঃ-_বহি রুদ্র মুনি সংখ্যক কোষ্ঠগুলি । বহি _ অগ্নি__ 

২৫. 
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৩, রুদ্র__-১৯, মুনিবখাষি-_৭। দ্বাদশাষ্টকচতুরঃ__দ্বাদশ অষ্ঠক চতুর সংখ্যক 
কোষ্ঠগুলি। দ্বাদশ-_১২, অষ্টক-_-৮, চত্বুর-_81 রি 

চক্রটির অঙ্কন সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসাঁর, ১০ম সং, পৃঃ ১৬-১৭। 

বান্ধব, সেবক ইত্যাদি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । দ্রঃ ৮৬ সংখ্যক 

শ্লোক । 

সিদ্ধমন্ত্রের কোন্ঠসংখ্যা ৯, ৫, এবং ১। সাধ্যমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্য। ২, ৬, ১০। 

সসিদ্ধমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ৩, ১১,৭। আর অরিমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ১২, ৮,8৪1 ৮৭ 
প্রাপ লোভা পষ্রু গ্রাহ্াং কুদ্রস্যাত্রিররুঃ করং । 

লোক লোপ প্রঃ প্রায়ঃ খলোঘোভেদিতাঃ প্রিয়ে১ । 

বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরান্তোৌ২ তু রেবত্যংশগতো তদ1 ॥ ৮৮ ॥ 

এই শ্লোকে নক্ষত্রচক্রের কথা বলা হয়েছে । এই চক্রের অঙ্কনাদি সম্পর্কে 

দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৪। 

এই চক্রের অশ্বিনী থেকে রেবতী পধন্ত প্রত্যেক নক্ষত্রের কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা 

এই শ্লোকে সাংকেতিক ভাষায় সূচিত হয়েছে । যেমন চক্রের ১ম নক্ষত্র 

অশ্বিনী । তার ১নং কোন্ঠ, উক্ত কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা ২ অর্থাৎ এতে অ আ এই 
দৃু”্টি বর্ণ থাকবে । 

সংকেত উদ্ধার 

প্রাপ-প্র্আ প্ অ লোভা » 2 পটুলপ্অট্উ 
২ ৯) 5 ৯ ৯ 

শিয়ারা রুদ্রস্য -র্উদ্র্অস্যঅ অদ্রি-অদ্র্ই 
১ ২ ২ ১ ২ 

রুরঃ-্র্উর্উঃ করং-ক্ অরু অং লোক-্ল্ওকৃঅ 
২ ২ ১ ২ ৩ ১ 

লোপ-ল্ ও পৃ্অ. পট্ুঃ-প্ অট্উঃ প্রায়ঃ- প্ র্আ য্ অঃ 
৩ ১ ১.১ ২. ১ 

খলোঘেো _খ্ অল্ ও ঘ্ ও 
২ ৩ ৪ 

১৯ তা বিগ,_গ, ঘ,ধুত পাঠ £ তা বি গ, প্রাপলাভো পটু প্রাহ্থং রুত্রস্তাদ্রিরুরুঃ করম্। 

লোক লোপ পটু প্রায়ঃ খলৌ যো ভেয়ু ভেদিতাঃ ; &ঁ৮_খ,উঙ প্রাপ লেপ পষ্রুপ্রাপ 

রুদ্রস্তাদ্রিবকং নরঃ। লোকালোকপট্রপ্রাপঘনঘাতেযু ভেদ্দিতাঃ। র গ, প্রাপলেপপটু- 
প্রাপরুদ্রশ্চাতিবকং নরঃ। লোকালো কপট্রপ্রাপঘনঘাতেম্ব ভেদদিতাঃ। 

২ তা1বি গ,ঙ এবং র গণ যুবাস্ত্যো। 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৮৭ 

বর্গে বর্ণের স্থান অনুসারে সংখ্যা গণনা কর! হয়েছে । যেমন প-বর্গের 
প্রথম বর্ণ প। অঞ্এব, প- ১, 

অন্তঃস্থবর্ণপঞ্চকের বা য-বর্গের ১ম বর্ণ য; অতএব য.-১, দ্বিতীয় বর্ণ র, 

অতএব, র.-ং২ 

কোনে ফলাযুক্ত বর্ণের ফলাকে গণনায় ধরা হবে । যেমন প্রাপ শব্দের 

“প্রার র-ফলাকে ধরা হল, প-কে নয় । 

অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমাল। যথাক্রমে কোষ্ঠগুলিতে লিখিত হবে। 

নক্ষরর-চক্র 

অশ্বিনী | ভরণী | ক্ুত্তিকী | রোহিণী | ম্বগাশরা | আদা | পুণসু | পুলা | অঙ্গেষা 
ম আ | ই ঈউউ | খপ্প 1 এ এ ও ও ক খগ 

১১ ৬ 
৪ 

৮৪ 

দেবঃ | মানুষঃ রাক্ষসঃ মানুষঃ দেব রাক্ষস 

| পর সা» জপ এ ৮ ৮ সপে পদ শি আপ 

| 

| 
বিশাখা ধা জ্যোঠ। 

আস ও সস 

[ ণ দু ূ পুর” | উত্তর- | হস্তা | চিত্রা | স্বাতী 
হা ফান্বনী |ফান্তণী, | ঝঞ্জ | ট £ | ঢচণ িখদ ধ 

চ ছজ | | 
রাক্ষসঃ মানুষঃ | মানুষঃ | দেবঃ রাক্ষসঃ । দেব১ 1 রাঞ্ষসঃ ূ দেবঃ | রাক্ষস, । ৬ $ টে ঠ 

৫ 

1 | পূর্বাধাঢ়া |উত্তরাসাঢা] শ্রবণ নিষ্ঠা ূ শতভিষ1 | পুর ভ। ৃ উত্তর ভাদ্র! রেবতী 

ৰ ৰ ল্ক্ষ নপফ | ৰ নে ম যর | ল বশ ূ ঘসহ ] অং অঃ 

| | 
1 | 

1 

| ৃ 
রাক্ষস: মানুষঃ | মংনুষঃ দেবং ৃ রাক্ষসঃ র | মানুষ: ূ দেবঃ 

প্রিয়ে, ২১১১ ৩১৪, ১, ১১২, ১১২7 ২, ১০২১২ ২১১ ২২৩১১) ৩, ১, ১ 

১, ২, ১, ২, ৩, ৪-_-এইগুলি যথাক্রমে অ থেকে ক্ষ পর্মস্ত বর্ণের নক্ষত্রচক্রস্থ 

প্রতিকোষ্টের সংখ্যা। উক্ত সংখ্যক বর্ণ প্রতিকোষ্টে লিখতে হবে । শুধু স্বরবর্ণের 
অন্ত্যবর্ণ ছুটি অর্থাং অং অঃ রেবতীর কোষ্ঠে লিখিত হবে । ৮৮ 

জন্ম সম্পদ্ বিপং ক্ষেম প্রত্যরিঃ সাধকো বধঠ১। 

মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৯ ॥ 

১ তা বিগ,--ক, বধং। 



৩৮৮ কুলার্ঘবতন্ত্রম ৰ র 

জন্মাদি নামের অর্থ এবং শ্লোকোজ্ গণনাপদ্ধতি গুরুমুখে জ্ঞাতব্য । 
$-বৃহততন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৪। চ 

জন্ম, সম্পদ্, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র, এই নয়টি 

নক্ষত্রের নাম নিদিষ্ট আছে। মন্ত্রগ্রহীতাঁর জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 
মন্ত্রনক্ষত্র পর্যন্ত জন্মসম্পদাদিক্রমে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে । ৮৯ 

বালং১ গোঁরং খুরং২ শোণং শমীশোভেতি রাশিষুও । 
ভ্রমেণ ভেদিতা বর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯০ ॥ 

রাশিচক্রের মেষবৃষাদি প্রত্যেক রাশির কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা এই ক্লোকে 
সাংকেতিক ভাযায় নির্দিষ্ট হয়েছে । 

এই শ্লোক আর শারদাতিলক দ্বিতীয় পটলের ১২৭ সংখ্যক শ্লোক এক । 

উক্ত প্লোকের টীকার রাঘবভট্র নিয়্োক্তরূপে সংখ্যা! উদ্ধার করেছেন-_ 

বা লং গো রং খু রং শো ণং শ মী শো ভা 
৪ ৩. ৩ ২ ২ ২ €&  & & & & ৪ 

রাশিচক্রের মেষার্দর কোষ্ঠের এই বর্ণ সংখ্যাই সাধারণতঃ অন্যত্রও নির্দিষ্ট 
হয়েছে ।- দ্রঃ বৃহংতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১১। 

শারদাতিলক ৬।৩ শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট “ষড়-বর্গকৈঃ, পদের ব্যাখ্যা 

করতে গিয়ে লিখেছেন--“কাদয়ঃ কচটতপযাস্তিঃ অর্থাংকচটতপষ 

এই ফড়বর্গের দ্বার” এই হিসাবে শ, য-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। বর্গে বর্ণের স্থান 
অনুসারে সংখ্যা ধর] হয়েছে । ও 

কান্যায়াং শাদয়ঃ___কন্যারাশির কোষ্ঠে শ-আদি বর্ণ । এর টাকায় রাঘব- 

ভট্ট লিখেছেন__“কন্যায়াং স্বরান্ত্যো বর্তেতে শাদয়শ্চ স্থিতাঃ । অত্রাদিশবেদন 

শযসহল। গৃহান্তে । ক্ষকারস্য মীনে প্রবেশঃ । অর্থাৎ কন্তারাশির কোষ্ঠে স্বর- 
বর্ণের অস্ত্যবর্ণ দুটি এবং শ-আদি বর্ণগুলি থাকবে । আদি শবের দ্বার শষ স 

হল্ধরতে হবে। ক্ষ-কার মীনরাশির কোষ্ঠে প্রবেশ করবে ।” 

১ রগ'বাণং। 

২ তাবি গ_বালং গৌরীতভূবং। ৩ তা বিগ»_ও এবং র গ, সমীনোভেতি রাশিয়ু। 
৪ তাবিগ,_-ক, সাদয়ঃ স্মতাঃ; এ,-_-গ, ঘ, শাদয়ঃ স্বিতাঃ। 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৮৯ 

এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে । আগমকল্প্রমের মতানুসারে বৃহততন্ত্র- 

সার কন্যারাশির কোষ্ঠেই ক্ষ-কারেরও স্থান নির্দেশ করেছেন । 

রাশি-চক্র 

মেষবুষাদি রাশির কোষ্ঠের বর্ণসংখা। যথাক্রমে 8, ৩১ ৩, ২, ২০ ২০ ৫১ &১ ৫, 

৫,৫& ও ৪1 তবে, কন্যা রাশির কোষ্ঠে শাদিবর্ণের অবস্থান নির্দেশ কর! 

হয়েছে | ৯০ 

লগ্নে। ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশক্রকলত্রকাঃ। 

মরণং ধর্সকর্সায়বায়। দ্বাদশ রাশয়ঃ ॥ ৯১ ॥ 

লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পৃত্ত, শত্রু, কলত্র, মরণ, ধর্ম, কর্ম, আয়, ব্যয়__মেষাদি 

দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ নাম । ৯১ 

স্বরাশেশন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ। 

অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষররাশিতঃ ॥ ৯২ ॥ 

স্বরাশেঃ__ স্বীয় জন্মরাশি থেকে । মন্ত্রাশ্যন্তং- _মন্ত্ররাশি পর্যস্ত অর্থাং যে- 

রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ রয়েছে সেই রাশি পর্যন্ত । 



৩৯০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা স্বরাশি থেকে মন্ত্ররাশি পর্যন্ত গণনা করবে । নিজের 

জন্ম-রাশি-নক্ষত্র যদি জানা না৷ থাকে ত! হলে নিজের নামের আদ্যক্ষর যে-. 

রাশিতে আছে তা থেকে মন্ত্ররাশি পর্যন্ত গণন1! করবে । ৯২ 

নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রা*দিমাক্ষরম্ 
ত্রিধ! কৃত! স্বরৈনিন্দ্যাতুদন্যদ্বিপরীতকম্ ॥ ৯৩ ॥ 

কৃত্বাধিকম্বণং জ্ঞেয়ং খণী চেন্মন্ত্র উত্তম2২ । 

সবয়স্বণী চেত্ন্মন্ত্রং জপেৎ৩ পূর্বম্বণী যতঃ ॥ ৯৪ ॥ 

এই শ্লোক ছুটিতে খণি-ধনি-চক্র সম্পর্কে বলা হয়েছে । এই চক্রের অঙ্কনাদি' 

বিষয়ে দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৭-১৮। 

খণী-__যথানিদিষ্ট বিধি অনুসারে গণন। দ্বারা প্রাপ্ত মন্ত্রাঙ্ক বা সাধ্যাঙ্ক 
যদি উক্ত প্রকারে প্রাপ্ত সাধকের নামাঙ্ক বা সাধকাঙ্ক থেকে অধিক হয় তা 

হলে উক্ত মন্ত্রকে বলা হয় খণী ; আর কম হলেধনী। অন্যভাবে বলা যায়. 

সাধকাঙ্ক অধিক হলে মন্ত্র ধনী আর কম হলে খণী হবে । 

অখণী--সাধকাহ্ সাধ্যান্কের চেয়ে অধিক হলে বা উভয় অঙ্ক সমান হলে 

মন্ত্র হবে অথণী ৷ 

ধণি-ধনি-চক্র 

পাথ্াক | ৬ | ৬ [৬1০1৩1৭1112] 27৩ 
অআ|ই ঈ|উউ|ঝঞ্জ| ৯৯ | এ এ | |ও [ও | অং রত 

ক | খ | গ | ঘ | ও [চা ছ|জ |» | ক |. 

ঠ | ড | ঢ রি | ত. | খ]দ|ধ[ন | প. | ফ 

বৰ |ভ |ম | | র |ল]|ব|শ || স |হ. 
সাধকাক্ক | ২ | ২ | « | « | « [| ১০ [51 ৪ | ১ 

সাধকের নামের আদ্যক্ষর থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্স্ত গণনা 

করতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত অঙ্ককে তিন দিয়ে গুণ করে সাত দিয়ে ভাগ 
করতে হবে । বিপরীত ক্রমে অন্যটি করতে হবে অর্থাৎ মন্ত্রের আদ্যক্ষর থেকে 

এপ পপ ০৯ ০০০ সপ রা 

১ তা বিগ, _-ক,যাবদ্ধণণ। 

২ এ, ক, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ? তা বি গ ও রগ, চেশন্ত্রবিতমঃ | 

৩ তা! বি গ; ক? গ, ঘঃ ত্যজেদ । 



॥ | পঞ্চদশ উল্লাস ৩৯৬ 

আরম্ভ করে সাধকের নামের আন্তক্ষর পর্যন্ত পূর্বোক্ত প্রকারে গণনা করে যে 

অঙ্ক পাওয়া যাব্রে তাঁকে তিন দিয়ে গুণ করে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে । 

সাধকের নামাঙ্ক অধিক হলে মন্ত্রকে অঞণী বলে জানবে । খাণী মন্ত্র 

উত্তম ॥ মন্ত্র স্বয়ং অধণী হলে সেই মন্ত্র জপ করা উচিত। কেননা, পুর থেকেই 

অখণী মন্ত্র জপের বিধান আছে । ৯৩-৯৪ 

বায় গ্লিভুজলাকাশাঃ পঞ্চাশং লিপয়ঃ ক্রমাং১। 

পঞ্চ তুস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘ বিন্দ্বস্তাঃ সন্ধিসম্ভবাঃ| 

কাদয়ঃ পঞ্চশঃ ষক্ষলসহাস্তাশ্চ প্রকীত্িতাঠ ॥ ১৫ ॥* 

এই শ্লোকে কুলাকুলচক্রের কথ বল হয়েছে । 

পঞ্চাশং লিপয়ঃ-_পঞ্চাশ লিপি, অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশং বর্ণ । এই- 

গুলিকে ভূতাত্মক লিপি বা ভৌতিক লিপিও বলা হয়। বর্ণগুলির পাঞ্চভৌতিক 

বিভাগ এইরূপ-_ | 

অআ এক চট তপযধষ-_মারুত বা বায়ব্য-_মরুৎ (বায়ু) 

ই ঈ এ খছঠথফরক্ষ-_-আগ্নের বা তৈজস--তেজ (অগ্নি ) 
উউ ওগজডদৰলল্-ভৌমবা পাধিব_ক্ষিতি (ভু) 

ধারা ও ঘ ঝঢধভবস- বারুণ্য--অপ (জল) 
৯৯ ং ঙউ ঞণন মশহ-_ব্যোম-_-ব্যোম (আকাশ ) টব 

সন্ধ্যক্ষর এ, এ, ও ও । কাদয়ঃ ষক্ষলসহান্তাঃ__ব্যঞ্জনবর্ণের আদিতে 

ক আর অন্তে ষসহলুক্ষ। 

১ তাবিগ,_ওঙ এবং রগ, স্থিতাঃ। 

* আমাদের অনুসৃত মুলগ্রন্থে পঞ্চ হুষ্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘাঃ ইতাদি 1দয়ে শ্লোকটি আরম 
হয়েছে। এতে অর্থসঙ্গতি হয় না। কিন্ত নিবন্ধে বায়।গ্লিভূজলাকাশাঃ দিয়ে শ্লোকটি আরম্ত 
হয়েছে (দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১০)। এতে অতি উত্তম অর্থসঙ্গতি হয়। সেইজন্য 
শ্লোকটির বিন্যাস উক্ত প্রকারেই কর। হল। 



৩৯২ কুলার্ণবতন্ত্রম 

কুলাকুল-চত্র 

বানু | অগ্নি | ভু | জল |আকাশ 

অ ই উ ৷ ৯ 
আঅ] | জঈ ড ৮ রী 
এ এ ও ওঁ ং 
ক খ গ ঘ ঙ 
চ ছ্ জ ঝ ঞ 

ট ঠ ড ঢ ণ 
ত থ দর ধ ন 
প ফ ৰ ভ ম 
য রর ল ব শ 
ষ ক্ষ ল স হ্ 

এই চক্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১০-১১। 

বায়ু অশ্থি ভূ জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চাশটি বর্ণ ক্রমানুসারে 

বিন্যাস করতে হবে । পীচটি তুস্বস্থর, পাঁচটি দীর্ঘস্বর, সন্ধ্যক্ষর, বিন্দ্ব অর্থাৎ “ং 

এবং ক-আদি ষ-স-হ-ল্-ক্ষ-অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পাঁচ পীচট করে বিন্যাসের 

কথা বলা হয়েছে । ৯৫ 

মহীসলিলয়োমিত্রমনিলা১নলয়োরপি । 
শীত্রবং বৈপরীত্যেন মৈত্রং সর্বত্র চাপরম্ ॥ ৯৬ ॥ 

মহী_-ভোৌম বা পাথিব বর্ণ। সলিল--বারুণ্য বর্ণ। অনিল-_বায়ব্য 

বা মারুত বর্ণ। অনল-_আগ্নেয় বা তৈজস বর্ণ । অপরম্--ব্যোম বর্ণ। 

বৈপরীত্যেন--বিপরীত হলে অর্থাং মহী ও অনিলের মধ্যে এবং সলিল ও 

অনলের মধ্যে এরূপ হলে । 

মহী ও সলিলের মধ্যে মিত্রতা, অনিল ও অনলের মধ্যেও মিত্রতা । তার 

বিপরীত হলে শক্রত1। আর অপরের সহিত সব বর্ণের মিত্রত1 | ৯৬ 

পরস্পরবিরুদ্ধানাং বর্ণানাং যত্র সঙ্গতিঃ ৷ 
বর্জয়েতাদৃশং মন্ত্রং নাশকৃত্তৎ কুলেশ্বরি ॥ ৯৭ ॥ 

পরম্পরবিরুদ্ধানাং বর্ণানাং যত্র সঙ্গতিঃ যেখানে চক্র-বিচারে সাধকের 

নামের আদি বর্ণ ও মন্ত্রের আদি বর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ. অর্থাৎ শক্র, এরূপ সমাবেশ 

হয়। যেমন, একজনের নাম পরেশ । তিনি গ্রহণ করতে চান গণেশমন্ত্র | 

এখন পরেশ-এর আদ্যক্ষর প মারুত বা বায় ব্য বর্ণ আর গণেশমন্ত্রের (গং ) 

১ তা ব গ»_- £ গা? ঘঃ মৈত্রী হানিলা । 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৯৩ 

আদ্যক্ষর ভৌম বা পাধিব বর্ণ। মারুত বর্ণ এবং পাথিব বর্ণ পরস্পর শক্র 

অর্থাৎ বিরুদ্ধ | 
যেখানে পরস্পরবিরুদ্ধ বর্ণের সমাবেশ হয়, ওগো কুলেশ্বরী, সেখানে সেরূপ 

মন্ত্র বর্জন কর। উচিত । কেননা, তা নাশক হয় । ৯৭ 

একাক্ষরে তথা কুটে ত্রেপুরে মন্ত্রনায়িকে১। 

স্্ীদত্তে স্বপ্নলৰ্ধে চ সিদ্ধাদীনৈব সাধয়েং২ ॥ ৯৮ ॥ 

কুট-_““কুট অর্থ সমুহ । বিদ্যার যে-বর্ণসমূহ একসঙ্ষে একবারে উচ্চারিত 

হওয়া! বিধি তাকে বলা হয় কুট ।” দৃষ্টান্ত স্বরূপ ষোড়শীর একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যার 

উল্লেখ কর! যায় _ক এইঈ লত্রী হসকহলত্রী সকলত্ী। এতে 

হ্রী-অন্ত তিনটি অংশ লক্ষ্য কর! যাচ্ছে । এই প্রত্যেকটি অংশ কৃট। কএঈল 

হী এটি বাগ্ভব কুট । হসকহলহী”" এটি কামরাজ কূুট। সক লতহ্ী* 

এটি শক্তি কৃট। 

“আবার বিদ্যার অন্তর্গত বর্ণসংখ্যানুসারেও কৃটসংখ্য। নির্ণীত হতে পারে । 
যেমন শারদাতিলকে ত্রিপুরভৈরবীর বিদ্যাকে পঞ্চকুটাত্মিকা বল! হয়েছে । এই 
বিদ্যায় হ সকল র এই পীচটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। টীকাঁয় (১২1৫ শ্লোকের) 

রা'ঘবভট্ট লিখেছেন এই বাঞ্জনবর্ণ পীঁচটির সংযোগহেতু বিদ্যার পঞ্চকূটাত্মকত্ব ।” 
“একাক্ষর বীজকেও কুট গণ্য করা হয়। হ্রী* শ্রী যোগ করলে ত্রিকুট- 

মন্ত্রগুলি পঞ্চকূট, বৈষ্বীমন্ত্রসকল অস্টকূট এবং চতুষ্কৃট শঙ্করমন্ত্র ষট্কূট হয়।» 

_ দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫২৭-২৮। 
ওগে' মন্ত্রনায়িক1, একাক্ষরমন্ত্র, কুটমন্ত্র, দ্ৈপুরমন্ত্ স্ত্রীদত্ত মন্ত্র এবং স্বপ্রলন্ধ 

মন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধারদি বিচার করতে হয় না। ৯৮ 

মন্ত্রসিদ্ধোপদিষ্টেযু চতুরয্বায়জেযু চ। 
মালামন্ত্রেযু দেবেশি সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ॥ ৯৯ ॥ 

চতুরাম্ায়জেযু__চতুরায়ায়জাত যেসব তাতে । আয্মায় শবের মৃখ্য অর্থ 

বেদ। পরশুরামকল্পসূত্রের (১২) বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন “আম্মায়শবের 
মুখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি তন্ত্র বেদের সার বলে আম্মায় শব্দের অর্থ তত্ত্রও 
বটে।”” আয্নায় বলতে তন্ত্রের বিভাগ বুবায়। আয়ার পাচটি_ পুর্ব, পশ্চিম, 

দক্ষিণ, উত্তর এবং উর্ধ। আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসের বিবরণ থেকে মনে 

১ তাবি গ, খ,-ধুত পাঠ ; &,--গ, ঘ, মন্ত্রণায় বৈ; তা বিগ, রগ, মন্ত্রনার়কে। 

২ তাবি গ,”_খ,-ধুত পাঠঃ তা বিগ, শোধয়েখ। 



৩৯৪ ' কুলার্ণ বতন্ত্রম্ 
$ 

হয় চতুরাম়্ায় অর্থ উধ্বাস্নায় ছাড়া অন্য চারটি আম্মার । উধ্বী্নায়ের বিচার 
স্বতন্ত্র । £ 

মালামন্ত্রেয-_মালামন্ত্রসমূহে । বিশ অক্ষরের বেশী অক্ষরের মন্ত্রকে মালা 
বলা হয় ।-_দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৭৩। 

দেবেশী, মন্ত্রসিদ্ধ গুরুর উপদিষ্ট মন্ত্র, চতুরাম্মায়জ্র মন্ত্র ও মালামন্ত্র সম্বন্ধে 

সিদ্ধাদি বিচারের প্রয়োজন নেই । ১৯ 

বৃসিংহার্কবরাহানাং প্রাসাদ প্রণবস্য চ। 

সপিগাক্ষরমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীনৈব শোধয়ে ॥ ১০০ ॥ 

সপিগাক্ষরমন্ত্রাণাং__পিগাক্ষর মন্ত্র সমূহের সহিত। একাক্ষর মন্ত্রকে 

বলা হয় পিণ্ড। কাজেই পিগাক্ষর মন্ত্র অর্থ একাক্ষর মন্ত্র । 

একাক্ষর মন্ত্র হো» ও, নৃসিংহমন্ত্র, অর্কমন্ত্র ও বরাহমন্ত্র--এসবের সিদ্ধাদি 

বিচার করতে নেই । ১০০ 

মনোহন্যত্র শিবোহন্ত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ | 

ন সিধ্যতি বরারোহে লক্ষকোটিজপাদপি ॥ ১০১ ॥ 

ওগো বরারোহা ! মন এক জায়গায়, শিব আরেক জায়গায়, শক্তি অন্য 

জায়গায় আর প্রাণবামু আরেক জায়গায় এরকম হলে লক্ষকোঁটি জপেও 

মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ১০১ 

বাদার্থং পঠ্যতে১ বিদ্যা পরার্থং ক্রিয়তে জপঃ। 

খাত্যর্থং দীয়তে দানং কথং সিদ্ধিবরাননে ॥ ১০২ ॥ 

ওগো বরাননা, যদি তর্ক-বিতর্কের জন্য শাস্ত্র পাঠ করা হয়, অপরের জন্য 

জপ কর] হয়, খ্যাতির জন্য দাঁন করা হয়, তাহলে কি করে সিদ্ধিলাভ 

হবে। ১০২ 

ধনার্থং গম্যতে তীর্থং দত্তার্থং ক্রিয়তে তপঃ | 

কাধার্থং দেবতাপুজ1২ কথং সিদ্ধি জায়তে ॥ ১০৩ ॥ 
যদি ধনের জন্য তীর্থস্থানে গমন, গর্ব করার জন্য তপস্য। আর কার্যসিদ্ধির 

উদ্দেশ্যে দেবতাপুজ। কর! হয় তা হলে কি করে সিদ্ধি হবে । ১০৩ | 

অমেধ্যেন তু দেহেন ন্যাসং দেবা্নং জপম্। 

হোমং কুর্বস্তি যে মুঢ়াওস্তং সবং নিম্ষলং ভবেং ॥ ১০৪ ॥ 

১ তা বি গ,-__খ, বাদার্থে বিদ্বতে । 

২ এ, _ক, কাধার্থং দেৰতা যাত্র! ঃ &,_খ, কাম্যার্থং দেবত। পৃজ1। 

৩ রগ,-ধত পাঠ॥ তা বি গ৮_চেম্ুড়া। 



পঞ্চদশ উল্লাস ৩৯৫. 

অশুচি দেহে যারা ন্যাস, দেবার্চনা, জপ, হোম করে তারা মৃূঢ়। তাদের 
সে-সবই নিহ্গঞ্ল হয় । ১০৪ 

বিথ্ত্রত্যাগশেষাদিযুক্তঃ১ ক করোতি যঃ। 
জপা২নাদিকং সবমপবিজ্ঞং ভবে প্রিয়ে ॥ ১০৫ ॥ 

বিশ্ত্রত্যাগশেষা দিযুক্তঃ-_মলমৃত্রত্যাগের শেষ অবস্থাদিযুক্ত । উক্ত অবস্থা 

শোঁচহীন অবস্থা অর্থাৎ মলমুত্রত্যাগের পর যথাঁবিহিত শৌচাদিহীন অবস্থায় বা 
শৌচাদি না করে এমন । 

প্রিয়ে, মলমৃত্রত্যাগের পর যথাবিহিত শোচাঁদি না করে যে ক্রিয়াকম্ম করে 
তার জপপুজাদি সব অপবিত্র হয় । ১০৫ 

মলিনাম্ৰরকেশাদিমুখদৌগন্ধসংমুতঃ। 
যে! জপেত্তং দহত্যাশু৩ দেবতাতিজ্বগুপক্সিতম্ঃ ॥ ১০৬ ॥ 

যার বস্ত্র মলিন, কেশাদি মলিন, মুখ ছৃর্গন্ধযুক্ত এরকম কোনো ব্যক্তি জপ: 

করলে সেই অতিগহিত জপ, দেবতা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করেন । ১০৬ 

আলস্য জৃত্তণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্। 
নীচাঙ্ষম্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জয়েং ॥ ১০৭ ॥ 

আলস্য, জন্তণ, নিদ্রা, ক্ষুধা, নিষ্ঠীবন ত্যাগ, ভয়, নিষ্নাঙ্গম্পর্শ, ক্রোধ 
এইসব জপের সময় বর্জন করতে হবে ॥ ১০৭ 

অত্যাহারঃ প্রলাপশ্চ৫ প্রজল্ো নিয়মাগ্রহঃ৬ | 

জনসঙ্গশ্চ লোল্যঞ্চ ষডভিমন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥ ১০৮ ॥ 

অতিভোজন, প্রলাপ, বহুভাষণ, নিয়মের বাড়াবাড়ি, জনসঙ্গ এবং চাঁঞ্চল্য 

এই ছস্ট থাকলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ১০৮ 

উষ্কীশী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণারৃতঃ । 

অপবিত্রোত্তরীয়শ্চাশুচিরগচ্ছংশ্চ নে! জপেং৮ ॥ ১০৯ ॥ 

উষ্কীশ ধারণ করে, পরিচ্ছদ পরে, নগ্ন হয়ে, মুক্ত কেশে, অনুচরপরিরৃত 
হয়ে, অপবিত্র উত্তরীয় ধারণ করে, অশুচি অবস্থায় এবং যেতে যেতে জপ. 

করতে নেই । ১০৯ 
শপ ৯ জপ: পপ এ - এ এ ক 

১ তা বি গ,_খ, বিন্বত্রোৎসঙ্গসংজ্ঞা ভিযুক্তঃ | 

২ এ, তপোহ্চনাদিকং। ৩ তা বি গ,_খ, জহত্যাশ | 

৪ এ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সুস্তৃগুপ্িত ; এ,_উ এবং র গ, দেবতা জুগুগ্সিতং | 
৫ তা বিগ, _খ, প্রয়াসশ্চ। ৬ এ, নিয়মগ্রহঃ | 

৭ এ,স্ধত পাঠ $ তা বিগ, অন্যাসঙ্গশ্চ ; র গ, অন্যাস্ঞ । 

৮ তাবিগ,_ঙ এবং রগ, অপবিঝোতরীয়ন্ত নির্গচ্ছন্ন জপেৎ পরিয়ে । 



৩৯৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

জাড্যং দুঃখং তৃণচ্ছেদং বিবাদং মদমেব চ১ । 

ৰহিস্ত দেহবায়ুঞ্চ২ জপকালে বিবর্জয়েং ॥ ১১০ | 

জড়তা, দুঃখ, নখ দিয়ে ঘাস ছ্েঁড়।, বিবাদ, অহংকার এবং দেহবামুর বহিঃ- 

নিঃসরণ জপের সময় বর্জন করতে হবে । ১১০ 

শাস্তঃ শুচিমিতাহারো ভূশায়ী ভক্তিমান্ বশী । 
নিদ্বন্্রঃ স্থিরধীর্সৌনী সংযতাত্সা জপেৎ প্রিয়ে ॥ ১১১ ॥ 

প্রিয়ে-_ শান্ত, শুচি, মিতাহারী, ভূমিতে শয়নকারী, ভক্তিমান্, জিতেক্র্িয, 
নিছন্্ঃ স্থিরবৃদ্ধি, মৌনী, সংযতাত্ম! ব্যক্তি জপ করবে । ১১১ 

বিশ্বাসাস্তিক্করুণণশ্রদ্বানিয়মনিশ্চয়ৈঃ | 

সন্তোষৌতসুক্যধর্মাদিগুণৈযু“ক্তো জপেন্নরঃ৩ ॥ ১১২ ॥ 

বিশ্বাস, আস্তিক, করুণা, শ্রদ্ধা, নিয়ম, নিশ্চয়তা, সন্তোষ, উংসুক্য, ধরন 

ইত্যাদি গুণসম্পন্ন নর জপ করবে.। ১১২ 

সুগন্ধিপৃষ্পাভরণবস্ত্রাদিভিরলঙ্কত2 | 

তস্য হস্তগত! সিদ্ধিনান্হ্য জপকোটিতঃ ॥ ১১৩ ॥ 

সুগন্ধিপুষ্প আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত ব্যক্তির জপসিদ্ধি হস্তগত ॥ 
অন্যের কোটিজপেও সিদ্ধিলাভ হয় না । ১১৩ 

তন্নিষ্ঠস্তদ্গতপ্রা ণস্তচ্চিত্তস্তংপরায়ণঃ | 

তৎপদ।র৫থানুসন্ধানং কুর্বন্ মন্ত্রং জপেও প্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥ 

প্রিয়ে, মন্ত্রনিষ্ঠ, তদ্গতপ্রাণ, তন্ময়চিত, তৎপরায়ণ হয়ে এবং মন্ত্রের অর্থ 

চিন্তা করে মন্ত্র জপ করতে হবে । ১১৪ 

জপাও শ্রাস্তঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ধ/নাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেং। 
জপধ্যানাদিযুক্তস্য ক্ষিপ্রং মন্ত্রঃ গ্রসিধ্যতি ॥ ১১৫ ॥ 

জপ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে ধ্যান করতে হবে । ধ্যান করতে 

করতে শ্রাস্ত হয়ে পড়লে আবার জপ করতে হবে । এরূপ জপধ্যাননিরত 

ব্যক্তির ক্ষিপ্র মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ১১৫ 

১ তা! বি গ,_-খ,্ধত পাঠ £ তা বি গ এবং রগ, বা মনোরথম্। 

২ তা বিগ,--খ, বিরামং দেহজাড্যঞ্চ ; এ ও এবং রগ, বহিঃ হদেহবাসঞ্চ 

৩ তাবিগ,__খ, গুরুক্তং প্রজপেৎ প্রিয়ে। 



পঞ্চদশ উল্লাসঃ ৩৯৭ 

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ পুরশ্চরণলক্ষণম্ । 
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্ছসি ॥ ১১৬ ॥ 

কুলেশানী, সংক্ষেপে তোমাকে পুরশ্চরলক্ষণ এই কিছুট! বললাম । আবার 

কি শুনতে চাও। ১১৬ 

ইতি শ্রীকুলার্ঁণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ- 

লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে পুরশ্চরণাদিকথনং নাম পঞ্চদশ 

উল্লাসঃ ॥ ১৫ ॥ 

সপাদলক্ষশ্লোকবিশিষ্ট সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারত্স্য 

শ্রীকুলার্ণবতস্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উধ্বা্মায় তন্ত্রে প্ুরশ্চরণাদিকথন নামক 
পঞ্চদশ উল্লাস সমাপ্ত । ১৫ 



ষোড়শ উল্লাস; ৃ 
শ্রীদেব্যুবাচ । 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণাম্বতবারিধে | 

কাম্যকর্মবিধানঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ 

শ্রীদেবী বললেন, করুণা ম্বতবারিধি, কুলেশ, পরমেশ্বর, কাম্যকর্মের বিধান 

শুনতে চাই । তাই আমাকে বল। ১ 

ঈশ্বর উবাচ। 

শূণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 

তস্য শ্রবণমাত্রেণ প্রয়োগনিপুণো ভবে ॥ ২ ॥ 

ঈশ্বর বললেন-_দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি 

শোনামাত্র মানুষ প্রয়োগনিপুণ হবে । ২ 
মন্ত্রী বিশুদ্ধহৃদয়ঃ পুর্বোক্তবিষয়ান্িতঃ১ | 

শীপ্রাসাদপরামন্ত্রং তত্বলক্ষং জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ 

তন্রুলক্ষং__তত্বসংখ্যক লক্ষবার। কথাটাতে কিছু অস্পষ্টতা আছে। 

কেননা, তত্বসংখ্য। বিভিন্ন হতে পারে । যেমন তত্ব-_অদ্বয়জ্ঞান, এখানে সংখ্যা 

১; তত্ব-_আত্মতত্ব, বিদ্যাতত্ব, শিবতত্ব, এখানে সংখ্যা ৩; তত্ব-_মদ্যাদি পঞ্চ, 

এখানে সংখ্যা ৫; তত্ব--সাংখ্যের চতুবিংশতিতত্ব, এখানে সংখ্যা ২৪; তত্ব-_ 

শৈবমতে যট্ত্রিংশং, এখানে সংখ্যা ৩৬ । তবে আমাদের মনে হয়, আলোচ্য 

শ্লোকে তত্বলক্ষ বলতে এক লক্ষই বোঝান হয়েছে । কেননা সাধারণতঃ লক্ষ 

জপেরই বিধান দৃষ্ট হয়। পুর্বোক্তবিষয়ান্বিত__পূর্বে কথিত বিষয় অর্থাৎ 
কাম্যকম্ন, তার দ্বারা অন্বিত অর্থাং তাতে প্রবৃত্ত । 

প্রিয়ে, বিশুদ্ধহৃদয় গৃহীতমন্ত্র-্যক্তি পূর্বোক্ত বিষয়ান্বিত হয়ে প্রাসাদপরামন্ত 

( হৌং) একলক্ষবার জপ করবে । ৩ 
দশাংশং জৃহুয়াদ্দেবি সংস্থতে হব্যবাহনে। 

মধুরত্রয়সংযুক্তৈঃ সলিলৈঃ সহ ত্ডুলৈঃ২ ॥8 ॥ 

দেবী, জপের দশাংশ শোধিত অগ্নিতে ঘ্ৃতমধুশর্করাযুক্ত জল ও তুল 
সহযোগে হোম করতে হবে । ৪ 

১. তা বি গ,_ও» এবং রর গ»*ধৃত পাঠ) তা বিগ, নিয়মান্থিতঃ | 

২ তাবিগ,খ”ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, দশাংশং তপয়েন্, দঃ সলিলৈঃ 
শালিতগুলৈঃ । 
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গন্ধপৃষ্পাক্ষতাকল্পধনবস্ত্রাদিভিঃ প্রিয়ে । 

জঙ্ষ্যভোজ্যানপানাদ্যৈহ্বাদ্রব্যে১ ্নোহরৈহ ॥ ৫ ॥ 

তোবয়েদ্ যোগিনীচক্রং যথাঁবিভববিস্তরম্২ । 

এবং ন্যাঁসজপধ্যনসহোমার্চনতর্পণঃ৩ ॥ ৬ ॥ 

মন্ত্রী সিদ্ধমনুর্দেবিৎ সাক্ষাৎ পরশিবে! ভবেৎ। 

ততঃ ম্বমনসোহভীক্টান্ৎ প্রয়োগান্ কুলনায়িকে ॥ ৭ ॥ 
মন্ত্রেণোনেন মতিমান্ সাধয়েদ্ ভৃক্তিমুক্তয়েও । 
সিদ্ধমন্ত্রস্য সিধ্যন্তি ঘট কমাণি ন সংশয়2। 

নৈব সিধ্যন্তযসিদ্ধস্য দেবতাশাপমাপ্রুয়াৎ ॥ ৮ ॥ 

ষট কর্মাণি__-শান্তি অর্থাৎ রোগকৃত্যাগ্রহাদি শান্তি, বশীকরণ, স্তস্তন অর্থাৎ 

প্রবৃত্তিরোধ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন অর্থাৎ স্বদেশাদিভ্রংশন, ও মারণ অর্থাৎ প্রাণহরণ 
__-এই ষট্কম ।- দ্রঃ শারদা1তিলক, ২৩।১২২। 

প্রিয়ে-_গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ভূষণ, ধন, বস্ত্রাদিঃ ভক্ষ্য, ভোজা, অন্নপানাদি, 

এসব মনোহর হব্যদ্রব্যের দ্বারা অর্থসামর্থযানুসারে যোগিনীচক্রের পরিতোষ 

বিধান করতে হবে । এই প্রকারে ন্যাস, জপণ ধ্যান, হোৌমসহ পুজা, তর্পণ যে- 

গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি করে সে মন্ত্রসিদ্ধ এবং সাক্ষাৎ পরশিব হয়। ওগো কুলনায়িক'ঃ 

তারপর মতিমান্ ব্যক্তি এই মন্ত্রের ( প্রাসাদপরা মন্ত্রের ) দ্বার! ভূক্তি ও মুক্তির 
জন্য আপন মনের অভীষ্ট অনুষ্ঠান করবে । সিদ্ধমন্ত্র সাধকের ষট্কর্ন নিঃসংশয়ে 
সফল হয়। অসিদ্ধমন্ত্র সাধকের তা সফল হয় ন!। তাঁকে দেবতার অভিশাপ 

লাগে। ৫-৮ 

কাম্যপ্রয়োগকত্ণাং পরলোকো ন বিদ্যতে । 

প্রয়োগসিদ্ধিরেবৈষাৎ ফলমন্ত তু পরিয়ে ॥৯॥ 

কাম্যপ্রয়োগকর্তৃণাং_ কাম্য অর্থাৎ শান্তি-আদির প্রয়োগ অর্থাৎ তজ্জন্য 

ক্রিয়াকর্ম যার! করে তাদের । 
পরলোকে। ন বিদ্যতে-_-পরলোক নাই, অর্থাং পরলে।কে সদ্গতি হয় ন। ৷ 

১ তা। বি গ,_খ, কুলদ্রব্যৈ। ২ তাবি প,ঙ এবং রগ, বিস্তবৈঃ । 
তা বি গ,_খ, তর্পণৈঃ ; এ,_ঘ, তৎপরঃ | 

৪ তা বি গ,_খ, মন্ত্রসিদ্ধিসাধকেন্দ্রঃ ; র গ, মন্্রসিদ্ধমন্র্দেবি । 
৫ তা বি গ,_খ, সমভ্যইসেদ্ভীষটান্ ঃ র গ, স মনসোইভীষ্টান্। 
৬ তা বি গ”--খ, ঙ, ভক্তিমুক্তয়ে ; রগ, ভক্তিযুক্তয়ে। 

ত। বি গ”-ঙ এবং রগ, কারয়েখ। 

০1 
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প্রয়োগসিদ্ধিঃ_অর্থাং যে কাম্যকর্মের জন্য ক্রিয়াকর্ম করে তার সিদ্ধি। 
প্রিয়ে, কাম্যপ্রয়োগকারীদের পরলোক নাই । প্রয়োগসিদ্ধিই এদের লভ্য, 

ফল, অন্য ফল নাই । ৯ ্ 

একস্যাঁপি বিধানস্য ন কুত্রাপি ফলছয়ম্। 

দেবেশি দৃশ্যতে তন্মানিঙ্কামে। দেবতাং যজেং১ ॥ ১০1 

একস্যাঁপি বিধানহ্য--এক বিধানের অর্থাৎ কোনো এক বিশেষ বাসনায় 

কৃত ক্রিয়াকর্মের । 

ওগো! দেবেশী, এক বিধানের কখনে৷ দুই ফল হয় না । অতএব, নিষ্কাম. 

হয়ে দেবতার পুজা করতে হবে । ১০ 

হোমতর্পণমন্ত্রার্যৈন্যাস২ধ্যানবিশেষকৈঃ। 

আত্মনশ্চ পরস্যাপি ষট কম্মাণি সমাঁচরেং ॥ ১১ ॥ 

হোম, তর্পণ, মন্ত্রজপ, ন্যাস, বিশেষ ধ্যান এই সবের সহযোগে নিজের জন্য, 

এবং পরের জন্যও ষট্কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে । ১১ 

প্রয়োগান্তে চক্রপুজ।ং বিধিনৈব সমাচরেং । 

লক্ষমেকং জপেন্নন্ত্রং ন্যাসধ্যানসমন্বিতঃ৪ ॥ ১২॥ 

প্রয়োগাস্তে অর্থাৎ ষট্কর্ম সম্পকিত ক্রিয়াকর্মের পর যথাবিধি চক্রপুজা 

করতে হবে এবং ন্যাস-ও ধ্যান-সমন্বিত হয়ে একলক্ষ মন্ত্রপ করতে হবে । ১২ 

প্রয়োগদোষশান্তযর্থমাত্মরক্ষার্থমেব চ। 

ন চেং ফলং ন চ!প্পোতি দেবতাশাপমাপ্রুয়াৎ ॥ ১৩ | 

প্রয়োগদোষশাস্তযর্থং_ শাস্তাঁদির জন্য কৃত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে দোষক্রটি 
হলে তা নিরাকরণের জন্য | 

প্রয়োগদোষশান্তির জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য চক্রপূজা করতে হবে। না 

করলে বাঞ্তিত ফল পাওয়া! যাবে না এবং দেবতার অভিশাপ লাগবে । ১৩ 

তিথিবারঞ্চ নক্ষত্রঞ্চ যোগমাসর্তূপক্ষকম্* । 
দীপেশকৃর্মচত্রাণি জ্ঞাত! কর্মীণি সাধয়েও ॥ ১৪ ॥ 

১. তাবি গ,_ক, ব্রজেৎ; এ৮_খ, ভজেৎ। ২ এ,_-ঙ এবং র গ, নান] । 
৩ তা বি গ”_ঘ, তথা মন্ত্রী। ৪ এঁ__খ, সমস্থিতং | 
৫ তা বিগ”_ঘ, দিনমাসতু করণযোগ খক্ষত্ত পঞ্চকং ; &-৬, দিনমাবর্তকরণযোগম্ৃক্ষত্ত 

পঞ্চমমূ। 
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তিথিবারঞ্চ_-ষট্কর্মে তিথিবার ইত্যাদির প্রশস্ততার কথা তন্তরগ্রস্থাদিতে 
বল! হয়েছে । যেমন, বুধ ও বৃহস্পতিবার এবং শুরুপক্ষের দ্বিতীয়] তৃতীয় 

পঞ্চমী সপ্তমী তিথি ও হেমন্ত খতু শাস্তিকর্মে প্রশস্ত ।__ দ্রঃ শারদাতিলক 
২৩।১২৮-৩০ ও টীকা । 

তিথি__প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে অমীবস্া। বা পৃণিম1 পর্যন্ত কোন্ তিথি 

উদ্দীষ্ট কর্মের জন্য প্রশস্ত তা জানতে হবে । 

বার--রবি থেকে শনি পর্ষস্ত কোন্ বাঁরটি উদ্দীষ্ট কর্মের পক্ষে প্রশস্ত তা! 

জানতে হবে ॥ 

যোগ-5রবিচন্দ্রযোগাধীন বিক্বভাঁদি সাতাশ যোগ । যথা- বিষ্কভ্, প্রীতি, 

আম্মুম্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, স্ুকর্মা, খ্বৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, 
ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্ব, অসৃকৃঃ ব্যতীপাঁত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিধ্য, সাধ্য, শুভ, 

শুক্র, ব্রন্দা, ইন্দ্র, বৈধৃতি । এই সবের কোনটি কোন কাধের পক্ষে প্রশস্ত তা 

জানতে হবে। 

পক্ষ- _কৃষ্ণপক্ষ ও শুরুপক্ষ। কোনট কোন কর্মের পক্ষে প্রশস্ত তা জাঁনতে 

হবে । 

দীপেশকুর্মচক্রাণি__শারদতিলক ২১৩২ সংখ্যক শ্লোকের টাকায় রাঘবভট্ট 
লিখেছেন “যেখানে পুরুষ দীপ্যমান হন তাকে বলে দীপস্থান।” আবার 

বলেছেন-__“স্বরবর্ণকে বলে পীঠ আর ব্যঞ্জনবর্ণকে দীপ। কৃর্মচক্রের যে- 

কোন্ঠে দীপাঁক্ষর থাকবে তাই নিঃসংশয় দীপস্থান ।৮ এই দীপস্থাঁনের অধীশ 

দীপেশ । কৃর্মচক্রের যে-কোষ্টে স্বরবর্ণ লিখিত হয় তাঁর অধীশও দীপেশ । 
কুর্মচক্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং বিচার সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য প্রুরশ্চর্যার্ণব, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ 
তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭৬-৪৮০। 

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, তিথি বার ইত্যাদির বিচারের কথ। বিশেষ 

করে দীক্ষা প্রসঙ্গে বল! হয়েছে । এ সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, ১০ম সং, 

পৃঃ ২০-২৫। 

৬ 
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তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, মাস, খাত্ুঃ পক্ষ, দীপেশ, কুর্চক্র--এইসব জেনে 
তবে ক্রিয়াকম্ম করতে হবে । ১৪ 

খষিচ্ছন্দোদেবতাঙ্গন্যাসধ্যানাচ্চনাদিকম্ । 

ৰীজং শক্তিং কীলকঞ্চ১ জ্ঞাত্বা মন্ত্রাণি সাধয়েৎ 1 ১৫ ॥ 

ধাহিচ্ছন্দোদেবতা-_তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে “খাষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি এবং 

কীলক এই ছয়টি মন্ত্রাঙ্গ। যেমন কালীমন্ত্রের খষি ভৈরব, ছন্দ উঞ্চিক্, দেবতা 

কালিকা', বীজ তরী” শক্তি হু এবং কীলক আদ্যবীজ অর্থাৎ ক্রী* |” দ্রঃ শাস্ত্র" 

মুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৯১-৯২। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ 

আছে। যেমন “ত্রিপুরাসিদ্ধান্তে দেখা যায়-_-খাধি, ছন্দ, বীজ, কীলক, শি, 

অঙ্গন্যাস এবং ধ্যান-_মন্ত্রের এই সাতটি অক্ষ |” দ্রঃ এ । 

অঙ্ন্যাস-_অক্ষন্যাস বলতে বোঝায় যড়ঙ্গন্যাস। হৃদয় শির শিখ কবচ 

নেত্র ও অস্ত্রে মন্ত্রের অঙ্গন্তাস করতে হয়। এরই নাম ফড়ঙ্গন্যাস। যেখানে 

পঞ্চাঙ্গন্যাসের বিধান সেখানে নেত্র বাদ দিতে হয়। __দ্রঃ এ, পৃঃ ৮৫৪। 
থাষি, ছন্দ, দেবতা, অঙ্গন্তাস, ধ্যান, বীজ, শক্তি, কীলক এইসব অবগত 

হয়ে তবে মন্ত্রসাধনা করতে হবে । ১৫ 

১ তা বি গ,_-খ, কীলবেধো ১ এ, _ঘ, ৰীজং শক্তিকীলকোঁ চ 
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পুত্রবান্ধবদারাম্চ রাশিবর্ানুকুলতা । 
ভূতমৈত্রীং তথো(থা ঃ)দ্যন্তং জ্ঞাত! মন্ত্রাণি সাধয়েৎ ॥ ১৬॥ 

তথোদ্যন্তং-_তথা উদ্যন্তং। এই পাঠে অর্থসঙ্গতি দ্ুরহ। আমাদের মনে হয়, 

এখানে লিপিকর বা মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে । পাঠটি হবে তথাদ্যস্তং। দ্বিতীয় 

শ্লোকাপ্ধটির অন্বয় এইভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়-_ভূতমৈত্রীং তথা আদ্যন্তং জ্ঞাত্ব! 

মন্ত্রাণি সাধয়েৎ। আদ্যন্তং অর্থ ভাল করে পুরোপুরি । 
রাঁশিবর্ণানুকুলতা-__যথাবিধি রাশি ও বর্ণ অর্থাৎ সাধকের রাশি ও মন্ত্রের 

আদ্যক্ষর নিয়ে বিচার করে আনুকৃল্য নির্ধারণ কর্তব্য । 
পুত্র, বান্ধব, পত্তী এদের অনুকূল মনোভাব, রাশিবর্ণের অনুকূলতা, ভূতমৈত্রী 

এসব আদ্যন্ত অবগত হয়ে তবে মন্ত্রমাধন। করতে হবে। 

মন্ত্রবিদ্যাইভেদরূপং নিদ্রাঞ্চ ৰৌধরূপকম্। 

্ত্রীপুংনপুংসকাদীংশ্চ জ্ঞাত্বা কমাণি সাধয়েং ॥ ১৭ ॥ 

মন্ত্রবিদ্যাইভেদ রূপং-_মন্ত্র ও বিদ্যা এবং উভয়ের অভেদরূপ 1 মন্ত্র ও বিদ্যার 
মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়েছে । “যে-সব মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা পুরুষ তাদের বলা 

হয় প্রুষমন্ত্র আর যে-সবের উদ্দিষ্ট দেবতা স্ত্রী তাদের বলা হয় স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্য। | 
বাকী সব নপ্ুংসক । মন্ত্র শব্দটি সাধারণ। স্ত্রীপুরুষ নপুংসক সব মন্ত্রই মন্ত্র ।” 
__দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৯৩। 

তবে মন্ত্রের স্বূপতঃ এরকম কোনো ভেদ নেই। শারদাতিলক ২৫৮ 
পশ্লোকের টাকায় “রাঘবভট্ট লিখেছেন, বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধির জন্য এ রকম ভাগ 
করা হয়েছে । নৈলে নিষ্কলচৈতন্য অখণ্ডানন্দবাচ্য মন্ত্রের আবার স্ত্'প্ুরুষাদি 
ভেদকি? বস্ততঃ এরকম কোনে৷ ভেদ নেই । উপাসকদের প্রয়োজনে এরূপ 
(ভেদ কল্পিত হয়েছে ।”--এ& ৷ 

নিদ্রাংমন্ত্রের নিদ্রা অর্থাৎ প্রসুপ্তি। প্রসৃপ্ত মন্ত্র দোষগ্রস্ত। প্রসুপ্ত বা 
সুযৃপ্ত মন্ত্র সম্বন্ধে শারদাতিলক ২1৮৪ শ্লোকে বল! হয়েছে _ত্রিবর্ণ হংসহীন মন্ত্রকে 
বল! হয় সুপ্ত । টাকায় রাঘবভট্ট মন্তরমুক্তীবলীর একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন । 
তাতে আছে-_বর্ণত্রয়াত্মক যেশ-মন্ত্র হংসবজিত তাকে প্রসুপ্ত বলে জানবে। 
এবধপ মন্ত্র সর্সিদ্ধিফল নাশ করে । 

বোধরূপকম্- মন্ত্রের বোধরূপ অর্থাৎ প্রবুদ্ধচৈতন্যমন্ত্র । যথাশাস্ত্ প্রবুদ্ধ 
না করা পর্যস্ত মন্ত্রে চৈতন্য অপ্রবৃদ্ধ অবস্থায় থাকে ৷ ঘমন্ত্রচৈতন্য প্রুদ্ধ না হলে 

এসে মন্ত্রে কোনে! ফল হয় না।” মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার নানা উপায় শাস্ত্রে 

নির্দিষ্ট হয়েছে ।_-এ জন্বন্ধে দ্রঃ এ, পৃঃ ৭০৮। 
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মন্ত্র ও বিদ্যা, তাদের অভেদরূপ, মন্ত্রের নিদ্রা ও বোধরূপ, মন্ত্রের স্ত্রী পুরুষ 
ও নপংসক এই ভেদ, এসৰ জেনে তবে ক্রিয়াঁকর্জ করতে হয় 1 ১৭ 

স্বরবর্ণপদদ্বিত্বং বিদুশ্চৈতন্যসৃতকমূ্ । 
ুম্বদীর্ঘপ্লুতাদীংশ্চ জ্ঞাত্বা কমমাণি সাধয়ে ॥ ১৮ ॥ 

স্বরবর্ণ_স্বরবর্ণ শিবশক্তিময় ।__দ্রঃ শারদাঁতিলক ২1৫ । এটি জানতে হবে । 

সৃতকমৃ-_সৃতক দ্বিবিধ__জাতসৃতক আর ম্বৃতসৃতক । “তন্ত্রশান্ত্র মতে মন্ত্র সচেতন 

পদার্থ, মন্ত্র জীব ।-**-**মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম স্বৃত্যু হয়! আর তাহলে 
তার জাতসৃতক অর্থাৎ জাতকাশোচ এবং ম্ৃতসূৃতক অর্থাৎ স্বতাশোচ হয়। 

মন্ত্রোচ্চারণের আদিতে হয় জাতকাঁশোচ আর, অন্তে স্বতাশোচ। এই সৃতকদয়- 

যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না।”-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ 
৭০9৪, ৭০৫ । 

ুম্বদীর্ঘপ্লুতাদীং*৮ তুম্থ দীর্ঘ ও প্রতাদি। একমাত্রক স্বরকে হ্ষ্ব, 

ছ্বিমাত্রককে দীর্ঘ, আর ত্রিমাত্রক স্বরকে বলে গ্ুত। 

মন্ত্রের স্বরবর্ণ, পদদ্বিত্ব, চৈতন্য, সৃতক এবং স্বরের তৃগ্ব দীর্ঘ ও প্ুতাদি জেনে 
তবে ক্রিয়া কম্ম করতে হবে । ১৮ 

পঞ্চশুদ্যাসনপ্রাণায়ামন্যাসাক্ষমালিকাঃ১। 

দোষসংস্কারমুদ্রাদীন্ৎ জ্ঞাত কর্মাণিও সাধয়েৎ ॥ ১৯ | 
পঞ্চশুদ্ধি__-আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি এবং দেবতাশুদ্ধি।_ দ্রঃ 

এ, পৃঃ ৮২৪। অক্ষমালিকা-_-অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণের মালাকে বলে অক্ষ- 

মালা । দ্রঃ শাঁরদাতিলক ২৩।১১৫ । আসন--পদন্মাসনারদি যোগাসন । 

পঞ্চশুদ্ধি, আপন, প্রাণায়াম, ন্তাস, অক্ষমালা, মন্ত্রের দোষসংস্কার, মুদ্রাদি 
জেনে তবে ক্রিয়াকম্ম করতে হয় । ১৯ 

তখৈবাসনদিগবন্ধনাড়ীবন্ধাদিসঙ্গতিম্* | 

দেবতাকালমুদ্রাদি জ্ঞাত! কর্মাণি সাধয়েংৎ ॥ ২০ ॥ 

আসন-_কুশাসনাদি বসার আসন । তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম করতে গেলে যথা- 

শান্্ আসনশুদ্ধি করতে হয় । দিগবন্ধনাড়ীৰন্ধাদি-__দিগবন্ধন ও নাড়ীকদ্ধন | 

তা বিগ, ও এবং রগ, য়ামাদ্যাসাক্ষ্যমীলিক। 

তা ধি গ»_ক, ঘ, ঙ এবং র গণ শুদ্ধযাদীন্। ৩ তাবিগ,--খমন্ত্রাদি। 

এ, তত্বানুসারতঃ ; এ,__ক, ঘ, তত্বাদিসঙ্গ তিম্। 

তা বিগ,_খ, দেবতাকালপুত্রার্দি জ্ঞাত্বা কর্ম সমারভেৎ ; এ,-ঙ এবং র গ” 

দেবতাকালমুত্রাদি জ্ঞাত্বা! শুগু বরাননে। | 

6০ / ৮ 

কি 
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তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে সাধককে যথাবিহিত মন্ত্রপাঠাদি দ্বারা দশ দিগবন্ধন ও 
'নাড়ীবন্ধন করতে হুয় । 

কাল-_তান্ত্রিক ক্রিয়াকশ্নাদির কাল। তন্্শান্ত্রে আচারভেদ পূজাদির 
প্রকারভেদ ইত্যাদি অনুসারে ক্রিয়াকর্মের কাল নিদিষ্ট । সাধককে তা 
যথাশান্ত্র অবগত হতে হবে। 

যখোচিত আসন, দিগবদ্ধন, নাঁড়ীবন্ধনাদি, দেবতা, কাল, মুদ্রাদি জেনে 

তবে ক্রিয়াকম করতে হবে । ২০ 

সাধ্যসাধককর্মাণি লেখনীদ্রব্যপঞ্চকম্ । 

স্থখনং যন্ত্রং প্রমাণঞ্চ১ জ্ঞাত্বা কর্মাণি২ সাধয়েৎ ॥২১॥ 

লেখনীদ্রব্পঞ্চকম্-_ লেখনী ও দ্রব্যপ্রঞ্চক । এই শ্লোকে প্রধানতঃ যন্ত্রের 

কথা বলা হয়েছে । বিভিন্ন প্রকারের পদার্থের উপর যন্ত্ররচনায় বিভিন্ন 

প্রকারের লেখনী ব্যবহৃত হয়। দ্রব্পঞ্চক বলতে বুঝাচ্ছে প্রধানতঃ যে পাঁচটি 

পদাঁথের উপর যন্ত্র রচিত হয়। স্বতন্ত্রতন্্রমতে এই পীচটি-_স্বর্ণ, রজত, তাত, 

পাষাণ এবং অঙ্টধাতু । এই বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন সার- 
সংগ্রহমতে পঞ্চদ্রব্য এই-_তাত্র, স্ষটিক, সুবর্ণ, রৌপ্য এবং ভূর্জপত্র ।_ দ্রঃ 
পুরশ্চ্ষার্ণব, ষষ্ঠতরঙ্গ, পৃঃ ৫২৪-২৫ | 

স্থানং-_যন্ত্রের স্থান। পুজাযন্ত্র ও ধারণযন্ত্রের স্বাপন-ও ব্যবহার-স্থান। 

যন্ত্র_-“দেবতাঁর পুজা যেমন প্রতিমাতে হয় তেমনি হয় যন্ত্রে। যন্ত্র দেবতার 

প্রতীক । শাস্ত্রে আছে, সমস্ত দেবতার যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত । শুধু তাই নয়, বলা 

হয়েছে যন্ত্র ছাড়া পুজা করলে দেবতা প্রসন্ন হন না।” 

“যন্ত্রশব্দের সাধারণ অর্থ কোনে কার্ষের সাধন অর্থাৎ যার সাহায্যে কার্ধ 

সাধিত হয় সেই বস্তু (11507070606) । পুজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধ্যেয় বস্তুতে মন 

নিবিষ্ট করার সাধন বল? যাঁয়। যন্ত্রকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে 

শক্তিলেখা। (01020010 £81917) 1”? 

«এইজন্য মর ্রজ্ঞরা বলেন, যন্ত্রকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা । 

গভীরের কথা যন্ত্র শক্তিলেখা, যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ 1” 

“তন্ত্রমতে যন্ত্র মন্ত্রময়ী দেবতার দেহ । বলা হয়েছে, যন্ত্র মন্ত্রময়, মন্ত্র দেবতা” 

আঅক। দেহ ও আত্মার মধ্যে যে-ভেদ যন্ত্র ও দেবতার মধ্যে সেই ভেদ ।” 

১ তা বিগ, খ, মন্ত্রপ্রমাণঞ্চ 7; এ,_-৩ এবং র গন তত্বপ্রমাণঞ্চ। 
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“প্রত্যেক মন্ত্র তথ! মন্ত্রোর্ছিষ্$ দেবতার যন্ত্র পৃথক । আবার একদৈবত- 

মন্ত্রেরেও একাধিক যন্ত্র কোনো! কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর যাঁয়। যে-দেবতার 

যে-পুজাযন্ত্র সেই যন্ত্রেই তাঁর পুজা করতে হয় ।”-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় 
শক্তিসাধনা, পৃঃ ৮৮৪-৮৮৭ । 

প্রমাণং-_ যন্ত্রের প্রমাণ । অর্থাৎ যন্ত্রের আকৃতি । 

সাধনীয় সাধকর্ম, লেখনী, দ্রব্যপঞ্চক, স্থান, যগ্ত্র এবং যন্ত্রের প্রমাণ এসব 

জেনে তবে ক্রিয়াকম করতে হবে । ২১ 
উৎপত্তিবাসনাবর্ণমুত্তিসংস্কারসংস্থিতম্১ । 

কুণুদ্রব্যপ্রমাণাদীন্ জ্ঞাত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥ ২২ | 

এই শ্লোকটি প্রধানতঃ হোমবিষয়ক । উৎপত্তি-__হোমের উৎপত্তি অর্থাৎ 

তাত্বিক জ্ঞান । বাসনা-_-হোমের বাসনা । বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ্য, অন্য 

অর্থ ভাবন! অর্থাৎ শাস্্রবিহিত ভাবনা । বর্ণ__ব্রাঙ্গণার্দি বর্ভেদে হোমবিধি | 

মুত্তি--আকার অর্থাং হোমকুণ্ডের আকার । সংস্কার__হোমদ্রব্যাদির যথা- 
বিহিত সংস্কার অর্থাৎ শোধন । স্থিতম্-_সংস্থান অর্থাৎ হোমকুণ্ডাদির যথা- 

বিহিত সংস্থান । কৃণ্ড-_হোমকুণ্ড। দ্রব্যপ্রমাণ__হোমদ্রব্যপ্রমাণ অর্থাৎ ঘৃত 

মধু ছৃপ্ধ ইত্যাদি হোমদ্রব্যের যথাবিহিত পরিমাণ । 

উৎপত্তি, বাঁসনা, বর্ণ, মৃতি, সংস্কার, সংস্থান, কুণ্ড, হোমদ্রবোোর পরিমাণাদি 
জেনে তবে হোমানুষ্ঠীন করতে হবে । ২২ 

অগ্নিপ্রভাং ধৃতউরবর্ণধবনিগন্ধশিখাকৃতীঃ। 
শুভতচেষ্টাদিকং জ্ঞাত্বা কল্পয়েত্তু শুভাশুভম্ ॥ ২৩ ॥ 

অগ্নিগ্রভাং-_অগ্রির প্রভা । কি ধরণের অগ্নি কি কর্মে প্রশস্ত ত।ও তন্ত্রে 

নির্দিষ্ট হয়েছে । এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য শারদাতিলক ২৩১৩৫ শ্লোকের টাকা । 

অগ্থিপ্রভা, ধু, অগ্নির বর্ণ, প্রস্বলিত অগ্নির ধ্বনি, অগ্নি প্রস্বলিত হলে উত্থিত 
গন্ধ, অগ্লিশিখার আকৃতি_-এ সবের শুভ ক্রিয়া জেনে অর্থাৎ কি ধরণের অগ্নি- 

প্রভা, ধৃত ইত্যাদি শুভমূচক তা! জেনে কৃত হোমের শুভাশুভ অনুমান করতে 
হবে । ২৩ 

মন্ত্রতত্বানুসন্ধানদেহাবেশাদিলক্ষণম্ । 

মন্ত্রোচ্চারণভেদঞ্চ জ্ঞাত] কর্মাণিং সাঁধয়েং ॥ ২৪ ॥ 

দেহাবেশ-_যথাবিহিতভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করলে সাধকদেহে আবেশ 

সঞ্চারিত হয় । মন্ত্রোচ্চারণভেদং-_-মন্ত্রোচ্চারণের তুষ্বদীর্থাদি ভেদ । 

১. তা বি গ,--খ, সংস্তিনীং। ২ এ,_-ঙ এবং রগ, কুণ্তং তদ্দ,াসংখ্যাদদীন্। 
ও এ, ব্রত; তাবিগ,-খ,ছ্াাত। ৪ তাবিগ,ঘ,তন্ত্রা। £ এ, মন্ত্রাণি।, 
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মন্ত্রের তত্বানৃসন্ধীন, দেহের আবেশাদি লক্ষণ, মন্ত্রোচ্চারণের ভেদ এসব 

জেনে তবে ক্রিয়াঁকর্ম করতে হবে । ২৪ 

মগ্ডলং কলসদ্রব্যশুদ্ধি১ গন্ধাষ্টকাদিকম্। 
দীক্ষাকামংপ্রদানাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষাং সমাচরেং ॥ ২৫ ॥ 

এই শ্লোকটি প্রধানতঃ দীক্ষা সম্পকিত ৷ মগুলং__দীক্ষার সময়ে আত্মশুদ্ধি- 

আদি পঞ্চশুদ্ধির পর যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কন করে সেই মগ্ডলে পূজ1 করার বিধি 

তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে । এখানে মণ্ডল অর্থ তন্ত্রবিহিত পদ্মৃভূয়িষ্ট চিত্র বিশেষ । 

সর্বতোভদ্রমণ্ডল, নবনাভমণগ্ডল ইত্যাদি মণ্ডলের কথা শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে ।-- 

দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃ ৭৪-৭৭। গন্ধাষ্টক--শারদাতিলকে (91৭৯-৮০ ) 

বলা হয়েছে গন্ধাষ্টক ত্রিবিধ-_শক্তিসম্বন্ধী, বিষুসন্বন্ধী, ও শিবসন্বন্ধী । শক্তি- 

সন্বন্ধী অষ্টগন্ধ__চন্দন, অগুরু, কপ্পুর, চোর, কুস্ধুম, গোরচনা, জটামাংসী এবং 

কপি। এবিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে ।-দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি- 
সাধন1, ১ম সং, পৃঃ ৬১৩-১৪, পাদটাক1। বিক্ু্সন্বন্ধী ও শিবসন্বন্ধী গন্ধাষ্টক 

সম্বদন্ধে-_দ্রঃ শারদাতিলক ৪1৮০-৮১ । দীক্ষাকামপ্রদান-__দীক্ষাগ্রহণেচ্ছা ও 

দীক্ষাদান। দীক্ষাগ্রহণ ও দীক্ষাদীন সম্বন্ধে শাম্রবিধি জানতে হয় । 

মগুল, কলস, '্রব্যশুদ্ধি, গন্ধাষ্টক, দীক্ষাকামন৷ ও দীক্ষাপ্রদান ইত্যাদি 

জেনে দীক্ষানুষ্ঠান করতে হবে । ২৫ 

নিত্যং নৈমির্তিকং কাম্যং নিয়মং নাম বাসনাম্। 
পৃজাধারণঘন্ত্রাদি জ্ঞাত্বা ক্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৬ ॥ 

নিত্যং__নিত্যপুজা। “যে-পৃজা প্রতিদিন করতে হয় এবং যা না করলে 

পাপ হয় তাকে বলে নিত্যপুজা1” নৈমিত্তিকং_-“মাসকৃত্য তিথিকৃত্য বা 

বর্ষকৃত্য বিশেষ পুজাঁকে বলা হয় নৈমিত্তিক পুজা ।” কাম্যং--*শ্রুতিস্মথাতি- 

বিহিত বিশেষ বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য যে-পুজ। কর হয় তাকে বলে কাম্য- 

পুজা ।”-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮১১-১২। ধারণ- 

মন্ত্র--“ভূর্জপত্রাদিতে অঙ্কিত কালী তারা শ্রীকৃষ্ণ শিব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার 

যন্ত্র মাদুলি করে ধারণ করার বিধি দেখ! যায় । এই সব যন্ত্রকে বলে ধারণ- 

যন্ত্র। এইগুলি পুজাযন্ত্র থেকে পৃথকৃ।”* এই সব যন্ত্রধারণে বিবিধ অনিষ্ট 

নিবারিত এবং নানা সিদ্ধিলাভ হয় ।-_দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৮৮৬ । 

১ তবি গ,_খ, কলসঞ্চাথোদকং ; এ, এবং রগ» সকলং দ্রবাং শুদ্ধি। 

২ তাবিগ,_ওঙ এবং রগ,পধ্ুত পাঠঃ ৩1বি গ, নাম। 
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নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যপুজাদি এবং সে-সবের নিয়ম ও বাসনা, পুজা যন্ত্র, 

ধারণযস্ত্রাদি জেনে ক্রিয়কঞ্র করতে হবে । ২৬ ! 

পৃজাগৃহপ্রবেশাদিকুলপুজক ১লক্ষণম্ । 

কুলদ্রব্যাদিশুদ্ধিঞ্চ২ জ্ঞাত্ব পুজাং সমাচরেৎও ॥২৭ ॥ 

 পুজাগৃহপ্রবেশাদি- পুজাগৃহে প্রবেশ ইত্যা্দি। এ সবের শাস্্রবিধি আছে। 
কুলপুজকলক্ষণম্--কুলপুজক অর্থা২ৎ কৌলাচীরে অধিকারী সাধকের 

লক্ষণ। এ সম্বন্ধে অনেক তন্ত্রবচন পাওয়া যায়। “এই সব বচনের সার কথা 

_€ষ ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ষড়রিপুজয়ী, ভক্তিশ্রদ্ধাবান্, শাস্তজ্ঞ, কৌলাচারে 
তারই অধিকার ।” তিনিই যথার্থ কুলপুজক ।-__-এ সম্বন্ধে দ্রঃ শান্্রমূলক 

ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৮৬-৮৭ । 

পৃজাগৃহপ্রবেশ, কুলপুজকের লক্ষণ, কুলদ্রবযাদির শুদ্ধি এ সব জেনে তবে 

পূজা করতে হবে । ২৭ 

অন্তর্যাগং বহির্ধাগং ঘটা খ্যস্থাপনাদিকম্* । 
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দেবি জ্ঞাত্বা কমাণি সাধয়েংৎ ॥ ২৮ ॥ 

অন্তর্যাগ-আন্তরপূজা । “দেবীভাগবতে বল! হয়েছে_সংবিং ভগবতীর 

নিরুপাধিক পররূপ। সেই সংবিদে সাধকের চিত্তলয়ের নাম আতন্তরপুজা |” 

- দ্রঃ এ, পৃঃ ৮১৬। 

পঞ্চপুষ্প_ অন্তর্যাগের পঞ্চপুষ্প-অহিংসা, ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা এবং 

জ্ঞান। __ দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৮১৭। বহির্যাগের পঞ্চপুষ্প_ আত্ম, চম্পক, শমী, পদ্ম 

এবং করবীর । 

দেবী, অন্তর্যাগ, বহির্যাগ, ঘটস্থাপন, অর্থ্স্থাপনাদি, পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি এ সব 
জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২৮ 

পাত্রাধারালিপিশিতং কলামুদ্রাধবমেলনম্ঙ । 
বট্ুকাদিবলিং দেবি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েং৭ ॥ ২৯ ॥ 

তা বি গ”_ও এবং রগ, পুজাদি। 

এ, সিদ্ধিঞ্চ। ৩ তা বিগ, ক, ঘ, কর্মাণি সাধয়েৎ | 

ত1 বি গ”_খ, মধ্যযাগঞ্চ কেবলম্ ঃ এ, এবং রগ, অর্থ্যাদিস্থাপনাদিকং। 

ত। বি গ”_খ, পুজাং সমাচরেত। 

৬ এ, কলামেলনতৎপরম্ঃ &._ঙ এবং র গন পাত্রাধরাদিকশতং দ্রব্যং কামকলাত্মক ং। 

৭ তা বিগ,_খ, পৃজাং সমাচরেৎ। 

সি 6টি 45 
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কলা-_-“তন্ত্রশান্ত্রে কলাশব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । কলা অর্থ 

প্রকৃতি, শক্তি, ম+ল্না। আবার সময়ের একটি ভাগকেও কলা বলা হয়। 

ষট্ত্রিংশত্তত্বের অন্যতম তত্ব কলা। সেখানে তাঁর অর্থ ভিন্ন । তবে কলা 

শবের সাধারণ অর্থ অংশ । হ্ঠযোগপ্রদীপিকার (51১) টীকায় বল! হয়েছে 

“কলা! নাদৈকদেশঃ _কলা নাদের একদেশ অর্থাৎ অংশ ।”- দ্রঃ এ, পৃঃ ৩৮৭- 

৮৮। কলা ষড়ধ্বার অন্যতম অধ্বাও বটে। 

দেবী, পাত্রাধার, মদ্য, মাংস, কলা', মুদ্রা, অধ্বার মেলন, বটুকাদির বলি 

এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হয় । ২৯ 

কুলাকুলাখ।সহজশক্তিভেদঞ্চ১ লক্ষণম্ ৷ 

শুভ২লক্ষণসংমুক্তত স্রীসংস্কারার্চনদিকম্ । 

দেবি সম্ভোগকালঞ্চ জ্ঞাত্বা শক্তিং পরিগ্রহেৎ ॥ ৩০ ॥ 

কুলাকুলাখ্যসহজশক্তিভেদং-_-কুলশক্তি, অকুলশক্তি এবং সহজ শক্তির 

ভেদ। কুলশক্তি__চণ্ডালী ইত্যাদি অষ্টকুলশক্তি। অকুলশক্তি-_কন্দ্নকী 
ইত্যাদি অষ্ট অকুলশক্তি। সহজশক্তি-_তন্ত্রমন্ত্রসমাযুক্ত1 এবং অন্যান্য গুপশালিনী 
যে কুমারী পুজাকালে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়।-_ দ্রঃ আলোচ্য গ্রন্থের ৭।৪২- 

9৫ শ্লোক ও টাকা ।. 

শুভলক্ষণসংযুক্তক্ত্রীসংস্কারা না দি-_সুলক্ষণা স্ত্রী অর্থাৎ শক্তির সংস্কার অর্থাৎ 
শোধন এবং অর্চনাদি। সুলক্ষণ। শক্তির বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থের ৭1৪৬-৪৮ 
শ্লোকগুলিতে দেওয় হয়েছে । 

শক্তিশোধন--পঞ্চতত্বসাধনায় শক্তিশোধন অবশ্য কতব্য । “শক্তির অঙ্গে 

মাতৃকান্যাসাদি দ্বারা শক্তিশোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান 
আছে। দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদি দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়।”- দ্রঃ শান্ত্র- 

মূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫২। 

অর্চনা-_-শক্তির পুজা । “বিভিন্ন তন্ত্রে সাধনসঙ্গিনী শক্তির পূজার বিবরণ 

আছে ।”-_দ্রঃ এ, পৃঃ ৬৬৭-৬৬৯। সম্ভোগকাল--শক্তিসস্তোগকাল । 

দেবী, কুলশক্তি, অকুলশক্তি ও সহজশক্তির ভেদ ও তাদের লক্ষণ, সুলক্ষণ! 

শক্তির শোধন এবং অর্চনা, সন্তোগকাল, এ সব অবগত হয়ে তবে শক্তিপরিগ্রহ 

করতে হবে । ৩০ 

১ তাবিগ,-কুলকুলাখ্যশক্তিঞ্চ মুদ্রান্েদ্চ ; &._ঙ এবং রগ, কুলাকুলাখ্যগমনং 
শক্তিভেদঞ্চ। 

২ তাবিগ, ক,শুদ্ধ। ৩ র গ,-ধৃত পাঠঃ তা বি গ, শুভলক্ষণসংযুক্তং। 
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পানহভদ১ফলোল্লাসপ্রমাণস্থিতি২লক্ষণম্ | 

তত্তত্রয়স্থয স্বীকারং জ্ঞাত্বা কুলসুধাংত পিবেং ॥ ৩ ॥ 

পাঁনভেদফল- মদ্যপানের প্রকারভেদ ও তাঁর ফল। “তন্ত্রে মদ্যপানের 

প্রকারভেদ করা হয়েছে এবং কোন প্রকারের মদ্যপান প্রশস্ত তার নির্দেশ 

দেওয়। হয়েছে । পরমানন্দতন্ত্রের মতে দিব্য-বীর ও পশু-ব্রমে স্বাতঝীকার 

অর্থাৎ মদ্যপান ত্রিবিধ। দেবতাবিসর্জনের পূর্ব পর্যত্ত দিব্যপান, তারপরে 

বীরপান এবং অসংস্কৃত দ্রব্যপান পশুপান ।*- দ্রঃ এ, পৃঃ ৬৪৩ । আলোচ্য 

গ্রন্থের ৭।৯৪-৯৬ শ্লোকে পানভেদ বিবৃত হয়েছে এবং দিব্যাদি পানের ফল 

সম্বন্ধে বল! হয়েছে-_দিব্যপান ভক্তিমুক্তিপ্রদ, বীরপান তুক্তিপ্রদ এবং পশুপানে 

হয় নরকে গতি । 

উল্লাস--তরুণাদি সপ্ত উল্লাস। এ সম্বন্ধে দ্রষ্ীব্য-_-শান্ত্রমুলক ভারতীয় 
শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫-৫৭। 

প্রমাণ মদ্যপানের পরিমাণ । প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মদ্যের পাত্রসংখ্য। 

অর্থাং মদ্যের পরিমাণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । “শাস্ত্রের বিধান--যে-পরিমাণ 

স্বরাপানে আনন্দসংপ্লব হয়, মনোলয় হয় এবং চিত্তের প্রসন্নত! হয় সেই 
পরিমাণ পান কর্তব্য ।" 

স্থিতিলক্ষণমূ-উল্লাস স্থিতির লক্ষণ অর্থাং আরম্ভাদি উল্লাসে অবস্থিতির 

লক্ষণ । তত্বত্রয়স্য স্বীকারং__তত্বত্রয়গ্রহণ। এখানে একটি অনুষ্ঠানের কথা৷ 
বল! হচ্ছে। সাধনার্থী শিষ্তকে গুরু মন্ত্রসংস্কত তিন চুলুক মদ্য প্রদান করেন 

এবং শিল্তকে যথাবিধি তা গ্রহণ করতে হয়। এই মন্ত্রসংস্কত তিন চুলুক মদ্যই 
তত্বত্রয়। এই সঙ্গে গুরু আত্মতত্ব বিদ্যাতত্ব ও শিবতত্ব এই তত্বত্রয়ের দ্বার! 

যথাশাস্ত্র শিষ্তের স্ুলদেহ সুক্মদেহ ও পরদেহ শোধন করেন ।--এ সম্বন্ধে দ্রঃ 

আলোচ্য গ্রন্থ ৭।৬৬-৭৪ | কুলসুধাং_ কুলাম্ৃত, মন্ত্রসংস্কৃত মদ্য। 

পাঁনভেদ ও তার ফল, উল্লাস, পানের পরিমাণ, উল্লাসস্থিতির লক্ষণ, 

তত্তবত্রয়স্বীকার, এ সব জেনে তবে কুলাম্বত পান করতে হয় । ৩১ 

চক্রপ্রবেশং প্রণতিং স্থিতিং নির্গমনং প্রিয়ে । 

যোগিনীভোগগচেষ্টাদি জ্ঞীত্বা ভবতি কৌলিকঃ ॥ ৩২ ॥ 

১ র গ”্ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পানভেদং। 

২ রগ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ফলোলাস প্রম ণং স্থিতি ; তা বি গ,_ খ, পরোল্লাস প্রমাণ- 

স্থিতি । 

৩ রগ, কুলমুরাং। ৪ তাবি গ,”_খ,ঙ এবং রগ, যোগ । 
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প্রিয়েঃ চক্রে প্রবেশ? চক্রপ্রণাম, চক্রে অবস্থান, চক্র থেকে নির্গমন, যোগিনী- 

ভোগ, যোগিনটুকার্যাদি অবগত হলে তবে কৌলিক হওয়া যায়। ৩২ ্ 

রত্যুল্লাসনকালঞ্চ কুলদীপনিবেদনম্১ । 

শীন্তিস্তবাদিপঠনং জ্ঞাত্বা স্যাঁৎ কুলদেশিকঃ ॥ ৩৩ ॥ 
রত্যুল্লাসনকালং--রতির উল্লাসন কাঁল। রতি-_তন্নিষ্ঠতা এবং উল্লাসন- 

কাল-_-প্রকাশকাল । যতট] সময় যথাশান্ত্র মদ্যপানে সাধনায় তনিষ্ঠতা জন্মে । 
কুলদেশিক- কোল গুরু । 

রত্যুল্লাসনকা'ল, কুলদীপনিবেদন, শান্তিবচনপাঠ, স্তবপাঠ ইত্যাদি জেনে: 
তবে কুলদেশিক হতে হবে । ৩৩ 

মিথুনানুগ্রহাষ্টাষ্টপুষ্পিণীকন্যকার্চনাম্ । 
বিশেষতিথিপৃজাঞ্চ জ্ঞাত কর্মশি সাঁধয়েং২ ॥ ৩৪ ॥ 

মিথুনানৃগ্রহ-_ভৈরবভৈরবীর অনুগ্রহ । অ্টাট-__অষ্ট অষ্ট অর্থাৎ অহট- 
কুলশক্তি এবং অষ্ট অকুলশক্তি। পুম্পিণীকন্যাকার্চনম্-_ পুম্পিণী অর্থাৎ 

খতুমতী কন্যার পূজা ।-_-এ সম্বন্ধে দ্রঃ আলোচ্য তন্ত্রের ১০1৪০ আদি শ্লোক । 

বিশেষতিথিপৃজাং__কৃষ্তাফমী চতুর্দশী অমাবস্যা পৃিমা ইত্যাদি বিশেষ 

বিশেষ তিথিতে পুজ] ৷ 

মিথুনানৃগ্রহ, অষ্টাস্ট, পুষ্পিণী কন্যার অর্চনা, বিশেষ তিথিতে পুজা, এ সব 
জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে 1 ৩৪ 

আম্নায়ভেদং সঙ্কেতং৩ পুস্পসংকোচমেব চ। 

ওঘত্রয়ং৪ সন্প্রদায়ং জ্বাত্বা কম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩৫ 1 

সঙ্কেতং-_কৌল সাধনায় অনেক গুঢ় বিষয় সঙ্কেতে বলা আছে এবং ক্রিয়া- 
কর্মেও সঙ্কেত আছে । এই সব গুরুমুখে অবগত হতে হয়। ওঘত্রয়ং__ 

দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ এবং মানবৌঘ এই তিন গুরুপঙ্ক্তি । ্ 

সম্প্রদায়ং__-গুরু পরম্পরায় আগত আচারানুসরণের নাম সম্প্রদায় । 

আয্মায়ভেদ, সঙ্কেত, পুষ্পসঙ্কোচ, সন্প্রদায় এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকমন 

করতে হবে । ৩৫ 

তা বি গ»_খ, কুলদীপনসেবনম্। 

এ, স্তাৎ কূলদেশিক 2 
ত1 বিগ, _-ক, ঘ, ঙউ এবং র গ, সঙ্কোচং। 

তা বি গ,_ঘ,-ধৃত পাঠ; “তা বিগএবং রগ, গুরুত্রয়ং; তা বি গ”-ক+ খ+ গ” 

ওজজ্য়ং। 
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শ্রোতবিদ্যাকুলাচারং মনুভেদঞ্চ১ পাদৃকাষ্। 
চরণত্রিতয়ং দেবি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েং৩ ॥ ৩৬ ৭ 

দেবী, শৌতবিদ্যা, কুলাচার, মন্ত্রভেদ, পাছুকা, চরণত্রিতয় এ সব জেনে 

তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে । ৩৬ 

স্বাধিকস্য সমন্যুনকৌলিকা রাধনক্রমম্ | 
সিদ্ধঃমুদ্রাধরার্চাদি জ্ঞাত্বা কর্মীণি সাধয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ 

সিদ্ধ-সিদ্ধ আসন অথবা! সিদ্ধমন্ত্র । মুদ্রা__পুজাঙ্গ বিভিন্ন মুদ্রা । 
নিজের চেয়ে বেশী অগ্রসর, নিজের সমান এবং নিজের চেয়ে কম অগ্রসর 

কৌলিকের আরাধনা ক্রম, সিদ্ধ আসন বা! সিদ্ধমন্ত্র বিবিধ মুদ্রা, ধরার্চাদি সব 

জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে | ৩৭ 

কুলাগ্রিৎপ্রেতসংস্কারমত্ত্যেন্টিং দিগ্বলিক্রমম্ । 
মোক্ষদীপবিধানাদি জ্ঞাত্ব! কর্মাণি সাঁধয়েৎ৬ ॥ ৩৮ ॥ 

কুলাগ্রিসংস্কার, প্রেতসংস্কার, অন্ত্েট্টিক্রিয়।, দিগ্বলির ক্রম, মোক্ষদীপবিধান, 

এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে | ৩৮ 

ইত্যাদ্যাঃ কথিতাঁঃ কিঞ্চিদ্বিশেষাঁঃ কুলনায়িকে। 

সবেষামেব মন্ত্রাণাং বিধিঃ সাধারণক্রম2* ॥ ৩১ ॥ 

'ওগে। কুলনায়িকা, ইত্যাদি কতগুলি বিশেষ বিধানাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিত বলা 

হল। এবার সব মন্ত্রের সাধারণক্রম-বিধি সম্বন্ধে বল] হচ্ছে । ৩৯ 

মন্ত্রাঃ পুরুষদেবাঃ স্থ্যুবিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ পরিয়ে । 
মন্ত্রাঃ পুংসো হুংফড়স্তাঃ প্রাণে চরতি দক্ষিণে | 

প্রৰুধাত্তেইগ্রিজারাস্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ প্রিয়ে ॥ 8৪০ ॥ 

বামে প্রাণে প্রৰৃধ্যন্তে নমোহস্তাঃ স্যুর্নপুংসকাঃ। 
নাড়ীছয়গতে প্রাণে সবে” ৰোধং প্রযান্তি চ ॥ ৪১ ॥ 

১ তা বিগ,-ক,মালিনীভেদ। ২ এ, চরণদ্বিতয়ং। 

৩ এ, খ, স্যাৎ কুলদেশিক2। 

৪ এক, ও এবং রগ, সিদ্ধিমুদ্দা। 
৫ তাবিগ, খ,*ধত পাঠঃ তা বিগ এবং রগ, গুরবগ্রি। 

৬ তাবিগ, খ, জপহোমবিধানাদি জ্ঞাত্বা স্যাৎ কুলদেশিকঃ। 

৭ এ&ঁ,_-ক, বণণনাং বিধিঃ সাঁধারণক্রমঃ ; এ,--খ, বিধিং সাধারণং ক্রমাতৎ॥ এ,_উ 

এবং রগ, বিধি সাবরণক্রমঃ |. 

৮ তাবি গ,”_-ও এবং র গ' সবে মন্ত্রাঃ। 



ষোড়শ উল্লাসঃ ৪১৩ 

প্রাণে চরতি দক্ষিণে প্রাণবায়ু দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে প্রবাহিত 
হলে। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাঁড়ী। অতএব পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রাণবামু সঞ্চরণ 
করলে । বামে প্রাণে_ প্রাণবাু বামে অর্থাৎ বামন1সাপুটে প্রবাহিত হলে। 

বামে ইড়া নাড়ী। অতএব প্রাণবাসু ইড়া নাঁড়ীতে সঞ্চরণ করলে। 
নপুংসকাঃ-_পুরুষদেবতার মন্ত্র মন্ত্র, পুরুষ, ভ্্রীদেবত।র মন্ত্র বিদ্যা; স্ত্রী; 

বাকী সব মন্ত্র নপ্ুংসক। অগ্নিজায়া__স্বাহাী। নাড়ীদ্বয়--ইড়া পিঙ্গল1 | 

প্রিয়ে, পুরুষদেবতার মন্ত্রকে বল৷ হয় মন্ত্র আর স্ত্রীদেবতার মন্ত্রকে বিদ্যা । 

প্রংমন্ত্রের শেষে থাকে হুং ফই। প্রাণবাম়ু পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চরণ করলে পুংমন্ত্ 
প্রবুদ্ধ হয় । শ্ত্রীদেবতার বিদ্যার অস্তে থাকে স্বাহ! । ইড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ু 
সঞ্চরণ করলে বিদ্য। প্রবৃদ্ধ হয় । নপুংসক মন্ত্রের অন্তে থাকে নমঃ। প্রাণবামু 

নাড়ীদ্বয়ে সঞ্চরণ করলে সব মন্ত্র প্রবুদ্ধ হয় । ৪০-৪১ 

শান্তিকে মনবঃ সৌম্য ভূয়িঙ্েন্তম্বতাক্ষরাঁঃ১ | 

স্বাহান্তাঃ সু/বিয়ৎপ্রায়াশাগ্নেয়।ঃ ভ্রুরকর্মসু ॥ ৪২ ॥ 

শান্তিকে _-শান্তিকর্মে। “রোগ, কৃত্যা অর্থাৎ অভিচার এবং গ্রহদেষ 

যাতে নষ্ট হয় তাকে বলে শান্তিকর্মন। সাধারণতঃ একে স্বস্ত্যয়ন বল] হয় ।৮ 

সৌম্যা_-সৌম্য মন্ত্রগুলি। মন্ত্রের এক শ্রেণীবিশেষের নাম সৌম্য । সব 

্ত্রীমন্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা সৌম্য । সৌম্যমন্ত্র সোমদৈবত । 
ভূয়িষ্েন্ম্বতাক্ষরাঃ__ইন্দ-_-স, অম্বতাক্ষর-ব। স ও ব এই অক্ষর অধিক 

পরিমাণে থাকবে । বিয়ত্প্রায়াশ্চাগ্রেয়াঃ বিয়ৎ্প্রায়াঃ আগ্নেয়াঃ । আগ্নেয়াঃ- 

আগ্নেয় মন্ত্রগুলি ৷ মন্ত্রের শ্রেণীবিশেষের নাম আগ্নেয় । আগ্নেয়মন্ত্র অগ্রিদেবত | 

বিয়ৎপ্রায়াঃ--এখানে মুল কথাটার আংশিক উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। 

এতে পুরে! অর্থ পাওয়! যাচ্ছে ন7। শারদ।তিলকে (২1৬১) পুরে কথাটি 
পাঁওয়! যাচ্ছে । যথা-বহিতারন্ত্যবিয়ৎপ্রায়াঃ। বহি রং, তার -- ও, অন্তন 

- ক্ষং, বিয়ং__হং অর্থ আগ্নেয় মন্ত্রে রং ও ক্ষং হং এই বীজগুলিত্ধ যে-কো!নে। 

বীজ প্রায়ই থাকে । ভ্রুরকর্ম_-আভিচারিক কমন । 

সৌম্যমন্ত্র শ্বান্তিকর্মে প্রশস্ত। এই সব মন্ত্রে স” ও “ব” অক্ষর অধিক 
পরিমাণে থাকবে এবং এইগুলির অন্তে থাকবে স্বাহ! । আগ্নেয় মন্ত্রে হং প্রভৃতি 

কোনো বীঙ্জ প্রায়ই থাকে । এই সব মন্ত্র ভ্রকর্মে প্রশস্ত । ৪২ 

১ তাবি গ,_ক, ভ্রমি্ঠেদ্ম্বতাক্ষরাঃ ; এ_খ, ভূমিচ্চা্নম্বতাক্ষরাঃ। 

২ তাবিগ,_খ, বিিপরপ্রায়া বিজ্ঞেয়াঃ ক্ররকর্মসঃ এ৮-৬ এবং র গণ বিয়চ্ছায়! 

জ্ুরকর্মাণি সাঁধয়েখ। | 



9১৪ কুলার্ণবতন্ত্রমূ 

ফট্ চ পুষ্ট বষট বশ্যে১ হুং ফট চৈব তু মারণে। 
স্তস্তনে চ নমঃ প্রোক্তং২ স্বাহা শান্তিকপৌন্টিকে & ৪৩ ॥ 

ফট ও বষট্ থাকে প্রুংমন্ত্রের শেষে, হুং ফট্-ও পুংমন্ত্রের শেষে থাকে, 
নপুংসক মন্ত্রের শেষে থাকে নমঃ আর স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্যার শেষে স্বাহ।। স্ত্রীমন্ত্রের 
শেষে বৌষট্ এবং নপুংসক মন্ত্রের শেষে হুং নম£-ও থাকে ।- দ্রঃ শারদাতিলক 
২1৫৯ ও টাকা । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শারদাতিলক ২৩।১৩৫ শ্লোকের 
রাঘবভউকৃত টীকা । 

পুর্টিকর্মে ফট্-অস্ত মন্ত্র বশ্কর্ম অর্থাৎ বশীকরণে বষট্-অন্ত মন্ত্র মারণ- 
কর্মে হুংফট্-অন্ত মন্ত্র, স্তস্তনে নমঃ-অন্ত মন্ত্র এবং শান্তি ও পুষ্টি কর্মে স্বাহা- 
অন্ত মন্ত্র বিভিত । ৪৩ 

হোঁমতর্পণয়োঃ স্বাহা ন্যাসপুজনয়োনমঃ 

মন্ত্রান্তে যোজফ়েন্মন্রী জপকালে যথাস্থিতমৃও ॥ 58 ॥ 

গৃহীতমন্ত্র সাধক মন্ত্রের শেষে হোম ও তপণে স্বাহা, ন্যাস ও পুজায় নমঃ 

এবং জপকালে যথা নিদিষ্ট শব যোগ করবে । 58 

শান্তিকে রাজতং তাম্রং ভূর্জপত্রস্ত বশ্যকে । 

সর্বকার্ষেষু সৌবর্ণং ভ্ুরে স্যাৎ প্রেতকর্পটম্ ॥ ৪৫ ॥ 

এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে যন্ত্রলিখনদ্রব্য অর্থাৎ কোন কর্মে কোন 
বস্তর উপর কোন বস্ত দিয়ে যন্ত্র অঙ্কন করতে হবে তারই নির্দেশ দেওয়া 

হয়েছে। 

শান্তিকর্মে রাজত ও তাত্র, দ্রব্য, বশীকরণে ভূর্জপত্র, সব কর্মে সৌবর্ণ দ্রব্য 
এবং ভ্রুরকর্মে স্বৃতের বস্ত্র বিহিত । 9৫ 

ত্রিগন্ধ' শান্তিকে প্রোক্তং পঞ্চগন্ধঞ্চ বশ্যকে । 

সর্বকার্ষেঘষ্টগন্ধং ্রুরে চাষ্টবিষাণি চ ॥ ৪৬ ॥ 

ত্রিগন্ধং__চন্দন, অগুরু ও কপ্পুর এই ত্রিগন্ধ । 

অফ্টবিষাণি_-অস্টবিষ। ““শ্যেনপক্ষীর বিষ্ঠা, চিতামূল, বিটলবণ, ধুতুরার 

রস, গৃহধুম, মরিচ, পিপ্ুল ও শুঠ ইহার নাম অধ্টবিষ ।”--দ্রঃ বৃহত্তন্ত্রসার, 
১০ম সং, পৃঃ ৪৬৫; শারদাঁতিলক ২৩।১৪৪ শ্লোকেও এই অফ্টবিষ বিবৃত 

হয়েছে । | | 
শাস্তিকর্মে ত্রিগন্ধ, বশ্যকর্মে পঞ্চগরন্ধ, সর্বকর্মে অষ্টগন্ধ আর ক্রুরকর্মে অঙ্টবিষ 

দ্বারা যন্ত্র লিখতে হবে । ৪৬ 

১ তা.বি গ”_ঙ এবং রগ, সিদ্ধিপুষ্টো। বরে! হুঃখং | 
২ তা বিগ,-খ, নমো ভাগ্যে। ৩ তাবিগ”_-ও এবং রগ, যথাহিতিঃ। 



্ট ষোড়শ উল্লাস ৪১৫ 

শান্তিকে লেখনী দৃর্বা বশ্যাদে৷ শিখিপুচ্ছিক1 । 

হম্প। তু সর্বকাধাণি জুরে হ্যাং কাঁকপুচ্ছিকা ॥ ৪৭ ॥ 

শ]স্তিকর্মে লেখনী দুর্বা, বশীকরণাদিতে লেখনী ময়ুরপুচ্ছ, স্বর্ণলেখনী সর্ব 

কর্মে আর ভ্রুরকর্মে কাকপ্রুচ্ছ লেখনী । ৪৭ 

স্বগ্ৃহে১ শান্তিকর্ম স্যাছশ্যাদ্যং চণ্ডকালয়ে । 

সর্ককাধং দেবগৃহে শ্মশানে ক্রুরকর্ম চ ॥5৮॥ 

শান্তিকম স্বগৃহে, বশীকরণাঁপি চণ্ডিকালয়ে, সর্বকম্ম দেবগুহে এবং ভ্রুরকর্ম 

খ্বশানে করতে হয় । ৪৮ 

লক্ষণান্যেবমণদীনিং জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ পরিয়ে । 

সর্বককর্মাণি কুর্বাত মন্ত্রী তত্তংফলাগ্তয়ে ॥ ৪৯ ॥ 

প্রিয়েঃ এই প্রকার সব লক্ষণ গুরুমুখে অবগত হয়ে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি 

যথাভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য শাপ্তিকম্নাদি সব কর্ম করবে । ৪৯ 

মূলে প্রাসাদবীজঞ্চ তরুণাদিত্যসন্নি ভম্ 
উত্তমাঙ্গে পরাৰীজং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্ 7 ৫০ ॥ 

পরস্পরজনস্পর্শজনিতানন্দনির্ভর 2 | 

মূলাদিৰ,জসারনতাত্তং অনবচ্ছিন্নরূপিভিঠত ॥ ৫১ ॥ 
পরাম্বতরসাঁসেকৈঃ৪ সিক্তমাপাদমস্তকম্ । 

আত্মানং ভাবয়েন্নিত্যং স ভবেদজরামরঃ ॥ ৫২ ॥ 

মূলে-__মূলাধারে | প্রাসাদবীজং_-হোং, শিববীজ, শিব | পরাবীজং__ 
হ্রীং, শক্তিবীজ, শক্তি । উত্তমাঙ্গে_ মন্তকে । বন্মরন্জান্তং_ ব্রন্গারন্ধ পর্যন্ত । 

ব্রন্মরন্ধ-__মস্তকশীর্ষে | 

এখানে উল্লেখ করা যায় ৫০ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬৭ সংখ্যক শ্লোক পর্স্ত 

সাত্বিক ধান ও তার ফল বিবৃত হয়েছে । 

মূলাধারে তরুণাদিত্যসন্নিভ প্রাসাদবীজ, উত্তমাঙ্গে অযুতচন্দ্রের মতো! 

প্রভাযুক্ত পরাবীজ। উভয়ের পরম্পরম্পর্শজনিত যে আনন্দ সেই আনন্দনির্ভর 

যে-সাঁধক মূলাঁধার থেকে ত্রন্মরন্্র পধন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান পরাম্ৃতরসের 
দ্বারা আপনাকে আপাদমস্তক অভিষিক্তরূপে নিত্য ধ্যান করে সে অজরামর 

হয়। ৫০-৫২। 

১ তা বি গ”_ঙ, গৃহে চ। ২ এ,_খ, ইতি তত্বসম'দীনি। 
৩ তা বিগ, খ, দীপ্তিভিঃ | ৪ এ,--ঘ, ও এবং রগ, পরাম্বতসংসিক্তি2। 



৪১৬ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি সর্বকর্মাণি সাধয়েং। 
সিধ্যতি১ তরসা দেবি নাত্র কার্ধা বিচারণা ॥ ৫৩ ॥ 

কুলেশানী, এইরূপ ধ্যাঁন করে যে ব্যক্তি সব ক্রিয়াকর্ম করে, ওগে। দেবী, 

সে যে দ্রুত সিদ্ধিলাভ করবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই । ৫৩ 

ধ্যানভেদং২ প্রবক্ষ্যামি সবসিদ্ধিকরং প্রিয়ে । 

ঈপ্সিতং লভতে যেন পৃজাহোমাদিকং বিনা৩ ॥ ৫৪ ॥ 

প্রিয়ে, সবসিদ্ধিকর ধ্যানবিশেষের কথা বলছি । পুজা হোমাদি ছাড়াই 

এ দ্বারা ঈন্সিত বস্ত লাভ হয় । ৫৪ 

স্থানে মনোহরে দেবি সাধক স্থিরমানসঃ | 

স্থিতো ম্বদ্ধাসনে ধ্যায়েদ্ গুরুবন্দনপৃর্বকম্ ॥ ৫৫ ॥ 

দেবী, স্থিরমানস সাধক মনোহর স্থানে কোমল আসনে বসে গুরুবন্দন? 

পূর্বক ধ্যান করবে । ৫৫ 

মস্তকস্থিতসম্পূর্ণচন্দ্রমগুলমধ্যগম্ঃ 
শ্রীপ্রাসাদপরাৰীজং ষোড়শস্বরসংযুতম্ ॥ ৫৬ ॥ 
মুক্তাৎল্ফ0টিককপুঁরকুন্দেন্দ্ুধবলং পরিয়ে । 
সচ্চন্দ্রবিম্ৰ্সঞ্জাতসুধাপ্রাবিতবিগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥ 

আত্মানং ভাবয়েন্নিত্যং নিশলেনান্তরাত্মন! । 

সর্বারিষ্টং* বিলীয়তে শুভ শ্রীপুর্টিকারকম্* ॥ ৫৮ ॥ 

মন্তকস্থিতসম্পূর্ণচজ্্রমগুলমধ্যগম্-_-মস্তকস্থিত পূর্ণচন্দ্রমগুলের মধ্যবর্তী । 
মন্তকশীর্ষদেশে সহত্রার ব৷ সহত্রদল পদ্মের স্থান নির্দেশ করা হয় । এই সহত্র- 
দল পদ্মের কিকাঁর মধ্ো পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। ““অম্বতস্সিগ্ধ শীতল এই চন্দ্র 

জ্যোক্লাজাল বিকীরণ করছে ।”* উক্ত চন্দ্রের মগ্ডলমধ্যবতী। সচ্চন্দ্রৰিম্ৰ__ 
প্রাসাদপরাবীজের সন্নিহিত যে-চন্দ্র তার বিশ্ব। 

মস্তকস্থিত পূর্ণচন্দ্রমগুলের মধ্যবর্তী শ্ীপ্রাসাদপরাবীজ ষোড়শ স্বরবর্ণযুক্ত । 
প্রিয়ে, এই বীজ মুক্তা-স্ষটিক-কর্পুর-কুন্দকুসুম-ও চন্দ্রের মত ধবল। উক্ত 

১ তা বি গ,_-ক,-ধৃত পাঠঃ তা বি গ এবং র গ, সিধ্যন্তি। 

তা বি গ”_ঙ এবং রগ,ন্যাসভেদং। ৩ তাবিগ,_খ, জপপুজাদিকং বিন]। 

তা বি গ,__খ, মধ্যগে £ এঁ,-উ এবং র গ, মণ্ডলং । 

তা! বি গ,--খ,ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং র গ, শুদ্ধ। 
রগ, সচল্রবিম্ৰ ; ঘা বি গ,_খ,ৰীজ। ৭ তা বি গ,_৩ এবং রগ, সর্বাভীষ্টং। 

এ, শ্রীভদ্রপ্রাপ্তিকারণম্ ; তা বি গ,_ক, শুভশ্রীপ্রাপ্তিকারকম্। 6 ৯ ০0 4 



॥ ষোড়শ উল্লাসঃ ৃ ৪১৭ 

বীজের এবং সন্নিহিত চক্দ্রের বিশ্বসঞ্জাত সুধা দ্বারা প্রাবিতদেহ আপনার বাপ 

অবিচলিত অন্তঃকরণে সাধক নিত্য ধ্যান করবে । এই ধ্যান সর্ব অরিষ্ট দর 

করে এবং কল্যাণ, শ্রী ও প্রর্টি বিধান করে । ৫৬-৫৮ 
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রমষ্টোত্তরসহ্স্রকম্ । 

তরুণোল্লাসহিতো মণ্ডলং পৃজয়েৎ পরিয়ে ॥ ৫৯ | 

প্রিয়ে, তরুণ-উল্লাসের সহিত শ্ত্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের এক হাজার আট জপ 

করে মণ্ডল অর্থাৎ চক্রের পূজা করতে হবে । ৫৯ 

অপশ্ৃত্যুমহারোগজরামরণজং ভয়ম্। 

গ্রহাপস্মীরবেতালভূতোন্মাদাদিজং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥ 

জিত্বাধিব্যাধিরহিতঃ পুত্রপৌত্রসমন্থিতঃ ৷ 
জীবেদ্র্ষশতং সাদ্ধং১ পুজিতঃ সর্বমানবৈঃ ॥ ৬১ ॥ 

যে পূর্বোক্ত জপাদি করে সে অপস্ৃত্যু মহারোগ জরা মৃত্যু গ্রহ অপম্মার 

বেতাল ভূত উন্মাদাদির ভয় জয় করে আধিব্যাধিশৃন্য ও প্ৃত্রপৌত্রসমন্থিত হয়ে 

সকল মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে দেড়শ বছর বেঁচে 

থাকবে । ৬০-৬১ 

অস্রতং ৰৃধ্যতে শান্ত্রং কবিতা নির্মলা২ ভবেৎ। 

চিন্ময়ো জায়তেত সাক্ষান্নাত্র কার্ধা বিচরণ ॥ ৬২ ॥ 

অশ্রুত শান্ত্রও তাঁর বোধগম্য হয়, কবিতা তার কাছে পরিস্কার অর্থাৎ 

সহজবোধ্য হয়, সে সাক্ষাৎ চিন্ময় হয়ে যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৬২ 

জ্বরোন্মাদাদিরোগেষু জপেচ্ছিরসি চিন্তয়ন্। 

শুলবাতত্রণ গ্রন্থিমুত্রকৃচ্ছা দিসম্ভবে । 

তত্বংস্থানেষু দেবেশিঃ পূর্ববচ্চিন্তয়ন্ জপেত ॥ ৬৩ ॥ 

দেবেশী, জ্বর উন্মাদাদিরোগে মন্তকে পুর্বোক্তরূপ ধ্যান করে জপ করতে 

হবে। শুল, বাত, ব্রণ, গ্রন্থিরোগ, মুত্রকৃচ্ছাদিতে সেই সেই স্থানে অর্থাং সেই 

সেই রোগাক্রান্ত স্থানে পুর্ববং ধ্যান করে জপ করতে হবে। 

মহারোগেষু জাতেষু সর্বাঙ্গেমু বিচিন্তয়েং। 

তংক্ষণাচ্ছান্তিমায়ান্তি রোগাঃ সর্বে ন সংশয় ॥ ৬৪ ॥ 

মহারোগ হলে সরবাঙ্গে পূর্বোক্ত ধ্যান করতে হবে । তা হলে সব রোগ 

তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হবে এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই । ৬৪ 

১ তাঁবিগ,_ক,খ,সাগ্রং। ২ এ,_খ, ঘ, নর্গলা £ তা বি গ”-ক, মঙ্গলা। 

৩ তা বি গ, -ঙ এবং র গ, চিন্ময়ে রোচতে। ৪ ও, সংস্পুষ্টা। ৷ 

২৭ | 



৪৯৮ _.. কুলার্ণবতন্ত্রম 

দশেক্দড্রিয়েু১ যে ধ্যায়েল্লভেদিক্দ্রিরসৌষ্ঠবম্ । 
যত্র ৰীজং স্মরেত্তত্র তৎফলং লভতে২ ঞ্রুবম্ ॥ ৬ 

যে দশেক্দ্রিয়ে ধ্যান করে সে ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করে । যেখানে পূর্বোক্ত 

বীজের ধ্যান করবে সেখানে সেইস্থান সম্পফ্কিত ফল নিশ্চিত লাভ করবে । ৬৫ 

সদ] যশ্চিন্তয়েন্ম্দপ্রি স ভবেদজরামরঃ। 

সবরোগপ্রহরণংও বিদ্যারোগ্যপ্রদং প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥ 

অন্মাং পরতরধ্যানং৪ নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ। 

সাত্বিকধ্যানজং দেবি ফলমেতদ্রদীরিতম্ ॥ ৬৭ ॥ 

ষে সর্বদা মন্তকে পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করে সে অজরামর হয়। পরিয়ে, 

এই ধ্যান সর্বরোগ নিরসন করে এবং বিদ্যা ও আরোগ্য প্রদান করে । এর 

চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধ্যান আর নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য । দেবী, সাত্বিক ধ্যানের 
এই ফল বলা হল । ৬৬-৬৭ 

শান্তিকমাণি সর্বাণি বিধিনানেন কারয়েং। 

বিধিনানেন দেবেশি সৌভাগ্যমতুলং ভবেং ॥ ৬৮ ॥ 

দেবেশী, সব শান্তিকমম এই বিধি অনুসারে করাতে হবে। এই বিধি 

অনুসারে অতুলনীয় সৌভাগ্য লাভ হবে । ৬৮ 
ঘ্বাদশাধারপদ্ধেবু দ্বাদশস্বরসংযুতম্ । 

ৰীজং সঞ্চিন্তয়েদ্ যস্ত স ভবেদজরামর2 ॥। ৬৯ ।। 

এই শ্লোক থেকে ৭৮ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত রাঁজসিক ধ্যান ও তার ফল 

বিবৃত হয়েছে । 

ছাদশাধারপদ্মে ছবাদশস্বরযুক্ত পৃর্বোক্ত বীজের যে জপ করে সে অজরামর 
হয় ৷ ৬৯ 

ষড়াধারেযু ষড়্*দীর্ঘযুক্তং ৰীজং বিচিন্তয়েং ৷ 

ষড়াধারস্থদেবীভিঃ পৃজ্যতে কুলনায়িকে ॥ ৭০ ।। 

ষড়ধারেমু--ষড়াধারে ৷ মুলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাখ্য ও 

আজ্ঞা এই ষট্চক্র ষড়াধার । 

ষড়দীর্ঘমুক্তং_-ষড়দীর্ঘ বলতে বোঝায় আ ঈ উ এও অঃ (দ্রঃ শারদা- 
তিলক ৬।৩ শ্লোকের রাঘবভট্টকৃত টীক1) এই ষড়্ দীর্ঘ স্বরবর্ণযুক্ত । 

১ তাবিগ”_দেহোল্দ্রয়েহু। ২ তাবি গ,-ক, ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠঃ 
তা বি গ, ভবতি। ৩ তাবিগ,-ক, খ, সবরোগগ্রহহুরং | 

৪ এ. এবং রগ, পরতরং কলং। « এ, বা। 



ষোড়শ উল্লাস | ৪১৯ 

ষড়াধারাস্থদেবীভিঃ__ষড়াধারের অথিষ্ঠাত্রী দেবীদের সহিত । যথাক্রমে 

ষুলাধারাদির আধিষীত্রী দেবী ডাকিনী রাকিনী লাকিনী কাকিনী শাকিনী এবং 
হাকিনী ।-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৫০ ।. 

ওগে! কুলনার়িকা, ষড়াধারে ষড়দীর্ঘযুক্ত পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করতে হবে 

এবং ষড়াধারস্থ দেবীদের সহিত তার পুজা করতে হবে । ৭০ 

হৃৎপদ্মকণ্রিকামধ্যে সূর্যমণ্ডলসংস্থিতম্ । 

পরাপ্রাসাদৰীজন্ত তরুণারুণসন্নিভম্ ॥ ৭১ ॥ 

জবাবন্ধকসঙ্কাশং১ পদ্মরাগপ্রভোজ্লম্ । 

পঞ্চবিংশতিভি স্পর্শাক্ষরৈঃ সংবীতম২ম্ৰিকে ॥ ৭২1 
তৎপ্রভাপটলচ্ছায়ারক্তীকৃতত জগংত্রয়ম্ । 

আত্মানঞ্চ স্মরেদ্ধেবি নিশ্চলেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৩ || 

হৃৎপদ্মকণিকামধ্যে__হৃদ্দেশে অবস্থিত যৌগিক পদ্মের কর্িকার মধ্যে। 

স্পর্শাক্ষরৈঃ--ককারাদি মকারান্ত বর্গীয় বর্ণের দ্বার! । 

অস্বথিকা, হৃৎপদ্মের কণিকার মধ্যে আছে সূর্ধমণ্ডল। তাঁতে তরুণ অরুণের 

'মতে। পরাপ্রাসাদবীজ অবস্থিত । জবা ও বন্ধুক কুসুমের বর্ণবিশিষ্ট পদ্মরাগ- 
মণির প্রভায় উজ্জ্বল এই বীজ পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণের দ্বারা মংবীত ॥ দেবী, 

স্থিরচিত্তে সেই প্রভাপটলছায়ায় ত্রিজগং ও নিজেকে রক্তীকৃত ধ্যান করতে 

হবে । ৭১-৭৩ 

পরাপ্রাসাদবীজন্ত তরুণোল্লাস৪সংযৃতঃ। 

অফ্টোত্তরসহ্রস্ত মগডুলং প্রজপেৎ সুধী ॥ ৭৪ ॥ 

সুধী সাধক তরুণোল্লাসযুক্ত হয়ে পরাপ্রাসাদবীজ যথাবিধি মালাদি 

ফিরায়ে একহাজার আটবার জপ করবে । ৭৪ 

দেবদানবগন্ধবসিদ্ধকিন্নরগুহ্কান্ । 

বিদ্যাধরান্থুনীন্ ষক্ষান্ নাগানপ্সরসঃ স্ত্রিয়ঃ ॥॥ ৭৫ | 

সিংহব্যাঘোরগেন্দ্রাদীনন্যান্* দৃষ্টম্বগানপি | 

বশ্যান্ করোত্যসন্দেহং কিং প্ুনর্ানবাদিকান্* ॥। ৭৬ ।। 

১ তাবি গ,_ঙ এবং র গ”ধূত পাঠ £ ত! বি গ, সিন্দুন্ন। 

২ তা বিগ,_ঙ এবং র গ, বাচান্ত ॥ তা বি গ,--ঘ, বেডিত। 

৩ তা! বিগ,__-ক, খ,ধূত পাঠ ; তা বিগ এবং রগ, ব্যকীক্কৃত। | 

৪ তাবি গ,__উ,যৌবনোজাস। € এবং রগ, দীন্ন্তাস। ৬ এ, মানবাদকঃ | 



৪২০ ৃ্ কুলার্ণবতন্ত্রম্ ঁ 

এটি দেব দানব গন্ধর্ব সিদ্ধ কিন্নর গুহ্যক বিদ্যাধর মুনি যক্ষ নাগ অপ্সরা 
সিংহ ব্যাত্র উরগেন্দ্রাদি এবং অন্য সব দুষ্ট পশুকে নিঃসন্দেহ বশীতূত করে» 

মনুষ্তাদির আর কথা কি। ৭৫-৭৬ 

মহদৈশ্ব্ধমাপ্রোতি স্বর্গভোগাদিকং প্রিয়ে । 

যহ্য মুদ্ধ্মি ্মরন্ জপ্যাং স বশ্যো জায়তেহচিরাৎ১ ॥1 ৭৭ ॥। 
প্রিয়ে, এর দ্বারা সাধক মহৈ্বর্য ও স্বর্গভোগাদি প্রাপ্ত হয় । আর যার; 

মাথায় পূর্বোক্ত ধ্যান করে জপ করা হয় সে অচিরে বশীভূত হয় । ৭৭ 

রাজসধ্যানজং দেবি ফলমেতদুদীরিতম্ । 

বশ্যকর্মীণি সর্বাণি বিধিনানেন কারয়েং২ || ৭৮।। 

দেবী, রাজসিক ধ্যানের এই ফল বলা হল । সব বশীকরণ-কর্ম এই বিধি 

অনুসারে করতে হবে । ৭৮ 

সর্ববশ্যকরং দেবি সব্বৈশ্বর্যফলপ্রদমূ । 
অস্মাং পরতরং ধাঁনং নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ || ৭৯ ॥ 

দেবী, সব্ববশ্যকর সবৈশ্বর্ষফলপ্রদ এই ধানের চেয়ে উত্তম ধ্যান আর নেই 

এ নিঃসংশয় সত্য । ৭৯ 

লিখেতত্রিকোণং ষটুকোণং অস্টারঞ্চ মহীপুরম্ । 

মূলমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে সাধ্যনামসমন্থিতম্ ॥ ৮০ ।। 
এই শ্লোকে যন্ত্রাঙ্কনের কথ বলা হয়েছে । অষ্টারং_-অষ্টকোণ । 

মহীপুরম--ভৃপুর । “ভূপুর ত্রিরেখারচিত চতুদ্বীরযুক্ত চতুক্কোণ।” “ভূপুরের 
উপরই সমগ্র যন্ত্রটি স্থাপিত ।” এটি যন্ত্রের সর্ববহিস্থ অংশ । 

ত্রিকোণ, ষট্কোণ, অষ্টার, মহীপুর একে মধ্যস্থলে সাধ্যের নাম যুক্ত করে 
মূলমন্ত্র লিখতে হবে । ৮০ 

ষটকোণেষু ষড়ঙ্গানি বিলিখেং পরমেশ্বরি ৷ 

কেশরেবু স্বরানষ্টৌ বর্গান্ পত্রেষু পারবতি ॥ ৮১ ॥ 
ভূগৃহস্য চতুক্কোণে বিলিখেন্মুলমম্ৰিকে । 

পঞ্চবর্ণরজোভিশ্চ শুভং দ্র্টিমনোহরম্ত ॥ ৮২ ॥ 

কেশরেষু স্বরানষ্টৌ-_যন্ত্রাক্গ পদ্মের কেশরে অইঈস্বর । স্বরবর্ণ গুলিকে যুগ্মশঃ 
নিলে অর্থাং অ আ, ই ঈ, এইভাবে নিলে আটটি মুগ্মক হবে এবং তা অহ" 
কেশরে লিখতে হবে । 

১ তাবিগ,_খশধৃত পাঠ; তা বি গ এবং রগ, হৃঠাৎ। 

হু তাবিগ.__ক, সাধয়েখ। ৩. রগ, শুভদৃ উমনোহরম্ ) 
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বর্গান্_-অষ্টবর্গ। যথা_-ক চটতপযশল্। লবর্গ-লক্ষ। শবর্গ__ 
শষসহ। যবর্গযরলব। তৃগৃহস্য_তৃপুরের | 

পঞ্চবর্ণরজোভিঃ-_পঞ্চবর্ণের চুর্ণের দ্বারা। পঞ্চবর্ণচর্ণ বলতে বোঝায় 
পীতবর্ণ_হরিদ্রাচর্ণ, শুরুবর্ণ__তঙুলকুর্ণ, রক্তবর্ণ__কুসুভচর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ_পুুলাকজ 
চূর্ণ অর্থীং শস্তহীন ধান পড়িয়ে তার চূর্ণ, শ্যাঁমবর্ণ _বিন্বাদিপত্রতর্ণ। _ দ্রঃ 
শারদাতিলক ৩।১১৯-১২০। 

ওগো পরমেশ্বরী, ষটকোঁণে মন্ত্রের ষড়ক্ষ লিখতে হবে । পার্বতী, কেশরে 

অষ্টস্বর এবং পত্রে অঙ্টবর্গ লিখতে হবে। ওগো! অশ্থিকা, ভূগৃহের চতুষ্কোণে 
মূলমন্ত্র লিখতে হবে। পাঁচ রঙের চূর্ণ দিয়ে দৃর্টিমনোহর যন্ত্র রচন। করতে 
হবে । ৮১-৮২ 

এবং যন্ত্রং সমালিখ্য বিধিবন্মানত্রবিভূমঃ১ | 

এক ত্রিষড়বসুচতুঃকলসান্ স্থাঁপয়েৎ পরিয়ে ॥ ৮৩ ॥ 
প্রিয়ে, এইরূপে যন্ত্র লিখে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিং একটি কিংব। তিনটি কিংবা চারটি 

কিংবা! ছটি অথব1 আটটি কলস স্থাপন করবে । ৮৩ 

মধ্যাদিচতুরত্রান্তং দ্বাত্রিংশৎ কলসান্ প্রিয়ে৩। 

অথবাষ্টাদশেশানি সপ্ত বা দশ বা পরিয়ে ॥। ৮৪ ॥ 
চতুরো বাঁপ।খৈকং বা কুর্ধাৎ সাধকঃ শক্তিতঃ৪ | 
অস্থিরক্তশিরাতন্তম্বন্মাসংঘ রুধিরং জলমূ ॥ ৮৫ ॥ 

চর্মবস্ত্রাসনঙ্কৃর্ননারিকেলফলং শিরঃ৭ | 
মন্ত্রপ্রাণ”সমাযুক্তশাং যজেৎ কলসদেবতাম্ ॥ ৮৬ ॥ 

অস্থিরক্ত-_ অস্থি রক্ত । রক্ত-_সিন্দ্র, কলসের গায়ে লিপ্ত সিন্দ্ুর ॥ 
তন্ত--কলসের গলায় যে-ত্রিসৃত্র বাঁধা হয়েছে । বন্ত্র__যে-বস্ত্রের দ্বারা কলস 

আবৃত করা হয়েছে। ম্বং__যে মাটি দিয়ে কলস তৈরি হয়েছে । কুর্ম-_বাহ 
বায়ু, নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্যতম । নারিকেলফলং__কলসের মাথায় যে- 

১ তাবি গ,--ঙ এবং রগ, মন্ত্রমুতমম্ । 

তা বি গ-_ক, একত্রিততুু চতুঃকলসানবন্থ'পয়েখ ঃ &৯_ঙ এবং র গ, একছিত্রিষট্সু 
চতুঃকলসান্ হ্বাপয়েৎ প্রিয়ে। 

তা বি গ” খন, ভ্বাবিংশতিঘটা ন্ ভ্রমাৎ। 

এ, ক,-ধৃত পাঠ $ তা বি গ এবং র গ, সাধকলত্মঃ | 
তা বি গ”_ঙ, সংযুতং । ৬ রগ,ধুত পাঠ; ত1 বি গণ বস্ত্রশিল। | 
এ, _খ, চর্মবস্ত্রশিখাকুর্ধং নারিকেলফলং শিবঃ। 

৯৮ তা বিগ/_৩ঙ এবং র গ,মন্ত্রপান। 

6 & /$ 
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নারকেল দেওয়া হয়েছে । ৮৫ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমার্ধে এবং ৮৬ সংখ্যক, 
শ্লোকের দ্বিতীয্নাধে কলসদেবতার অবয়ব কল্পন। করা হয়েছে । ৰ 

প্রিয়ে, সাধক যথাশক্তি মধ্য থেকে চতুরত্র পর্যস্ত বত্রিশটি কলস অথব। 
ওগে! ঈশানী, আঠার কিংবা সাত কিংবা দশ কিংবা চার কিংবা! একটি কলস 
স্বাপন করবে । সিন্দ্বর অস্থি, তন্ত শিরা, ম্বত্তিক! মাংস, জল রুধির, বস্ত্র চর্ম, 
আসন কৃ এবং নারিকেল শির। কলসদেবতার এইরূপ ভাবন| করে মন্ত্রের 
বারা ভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে পূজা করবে । ৮৪-৮৬ 

সাবিত্রীমুত্তিবংশাদি* মাতরে ভৈরবান্বিতাঃ | 
বিদিক্ষ গুরুবিদ্বেশ২ হৃর্থাক্ষেত্রপতীন্ প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥ 

কলসেষু সমভ্যষ্য বিধিবন্মত্রবিত্তমঃ৩ | 

অভিষিঞ্চেং প্রিয়ং শিষ্তং সবপাপপ্রশান্তয়ে* ॥ ৮৮ ॥ 

সাবিত্রীমৃত্তিবংশাদি-_-সাবিত্রীমূত্তি মানে ব্রন্মাণী বা ব্রান্মী, বংশ মানে 
কুল, ত] হলে দাড়াল ব্রা্পীকুল যার আদি; সহজ কথায় ব্রাক্মী-_আদি। 

মাতরঃ__মাতৃকাগণ । সাত, আট, নয়, চৌদ্দ, ষোল সংখ্যক মাতৃকার 

উল্লেখ পাওয়া যায় । তবে সাধারণতঃ মাতৃকা বলতে অফ্টমাতৃকাই বোঝায় ॥ 

অফ্টমাতৃকা__ব্রান্দী, মাহেম্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুড 
এবং মহালক্স্ী। আবার মহালক্ষমীর পরিবর্তে চচিকা নামও পাওয়। যায়। 

প্রিয়ে, ভৈরবসংযুক্তা সাবিত্রীমৃতিবংসাদি মাতৃগণ কোপণে-স্থাপিত গুরু 
গণেশ দুর্গা ও ক্ষেত্রপালগণ এঁদের যথাবিধি কলসে পুজ। করে সেই সেই কলসের 

জলে সবপাপপ্রশমনের জন্য প্রিয় শিষ্তের অভিষেক করতে হবে । ৮৭-৮৮ 

আযমুঃশ্রীকান্তিসৌভাগ্যবিদ্যারোগ্যাঁদিকংৎ ভবেং। 
রাঁজাভিযিক্তো লভতে চতুঃসাগরাং মহীমষ্ ॥ ৮৯ ॥ 

এই অভিষেকের দ্বারা আম্মু শ্রী কান্তি সৌভাগ্য বিদ্যা ও আরোগ্যাদি লাভ, 
হয়। অভিষিক্ত হলে রাজ! চতুঃসাগর! ধরিত্রী লাভ করে । ৮৯ 

অকিঞ্চনোহভিষিক্তশ্চ মহদৈস্থর্যমাপ্নুয়াৎ । 
বন্ধ্যাভিষিক্তা লভতে পুত্রং সর্বগুণান্থিতম্ ॥ ৯০ ॥ 

১ তা বিগ” _খ,ধৃত পাঠ ; তা! বি গ এবং রগ, সাবিভ্রীনাপরাঙ্গানি; তা বি গ,_ক, 
ঘ, সাবিত্রীম্মিরঙ্গানি। 

২ তাবিগ”-ঙ এবং রগ, বিদিতাগুরুবিদ্বেন। | 

৬ এ, মন্তরমৃতমমূ। ৪ এ, শিউং সর্বপাপপ্রপাশনম্। 
৫ তাঁবিগ,_ও এবং র গ, ধনং। | টু ০ 4 
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অকিঞ্চন ব্যক্তি যদি অভিষিক্ত হয় তা হলে সে মহৈহ্বর্য লাভ করে । বন্ধ্যা 

নারী অভিষিক্ত কুলে সর্বগুণান্বিত পুত্র লাভ করে । ৯০ 
ভূতাপম্বত্যুরোগাদ্যা বিনশ্যন্তি ন সংশয় । 

ত্রিলোহে বাপি ভূর্জে ব লিখিত্বা যন্তরমুত্তমমূ ॥ ৯১ ॥ 
বিধৃতং ৰাহুনা দেবি সবরক্ষাঁকরং ভবেৎ। 

আম্মুরারোগ্যমৈশ্বধং বিদ্যালাভং যশে জয়ম্ ॥ ৯২ ॥ 

তিলোহে- সুবর্ণ রজত তাত্র ত্রিলৌহ, তাতে । যন্ত্রং-ধারণযন্ত্র ॥ এটি 
মাদ্বলি করে শরীরে ধারণ কর হয়। 

অভিষেকের দ্বারা ভূতপ্রেত, অপশ্বত্যু, রোগাদি নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়। দেবী, ত্রিলৌহে বা ভূর্জপত্রে উত্তম যন্ত্র লিখে বাহুতে ধারণ করলে তা 

সর্বরক্ষাকর হয় আর তা দ্বারা আমু আরোগ্য এশ্বর্য বিদ্যা যশ এবং জয় লাভ 
হয় । ৯১-৯২ 

যদ্ যৎ স্বমনসোহভীষ্টং তত্ৃদাপ্রোত্যসংশয়2 | 

খড়গবশ্ং বয়ঃস্তম্তং যক্ষিণ্যঞ্জনপাছকাম্ ॥ ৯৩ ॥ 

অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধ্যাদি মহারসরসায়নম্ । 

সঞ্জীবযোগগুটিকাপ্রমুখাখিলসিদ্ছয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ 
পরাপ্রাসাদমন্ত্রক্ৰেদুশ্যযন্তে নাত্র সংশয় | 

ষট্ কম্মাণি প্রযুঞ্জীত নান্যথ। ভবতি প্রিয়ে ॥ ৯৫ ॥ 

যন্ত্রধারণকারী ব্যক্তির যা যা অভীষ্ট সেই সেই বন্ত সে নিঃসংশয় লাভ 

করে। পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির! খড়গবশ্যতা শক্তি, স্তস্তনশক্তি, যক্ষিণীর অঞ্জন 

ও পাদুকা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, পারদঘটিত রসায়ন, সঞ্জীবযোগগুটিক! প্রভৃতি 

অখিল সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করে। প্রিয়ে, ঘট কর্মের যথাবিধি সাধন করলে তার 

কখনে। অন্যথা হয় না। ৯৩৯৫ 

পীতদ্রব্যৈহরিদ্রাদ্যৈঃ সমিংপত্রফলাদিভিঃ ৷ 

জুহুয়াৎ পূর্ববন্্ত্রী দেবতাধ্যানতৎপরঃ ॥ ৯৬ | 

হরিদ্রাদি পীতদ্রব্য, সমিধ, পত্র, ফলাদি দিয়ে দেবতাধ্যানতৎপর গৃহীত- 

মন্ত্র সাধক পুর্ববং হোম করবে । ৯৬ 

বাকৃশ্রোত্রগতিদক্সেনানদীগ্রহরিপুন্ প্রিয়ে । 

নানাদৃষ্টম্বগান্ দেবি স্তভয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ 

প্রিয়ে, ওগে! দেবী, এটি বাকৃ, কর্ণ, গতি, দৃষ্টি, সৈন্য, নদী, গ্রহ, রিপু, 
নানাবিধ দুষ্ট পশু এ সবের স্তস্তন করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ।৯৭ 
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গ্রহরোগাদি দ্রষ্টাদিবিনাশনকরং পরমৃ১। 

অস্মাং পরতরং ধ্যানং নান্তি সত্যং ন সংশয় ? ৯৮ ॥ 

অশুভগ্রহ, রোগাদি, দৃষ্টাদি এসবের পরম বিনাশকারী এই ধ্যানের (তামস 

ধ্যান) চেয়ে উৎকৃষ্ট ধ্যান আর নেই একথা নিঃসংশয় সত্য । ৯৮ 

তামসধ্যানজং দেবি ফলমেতদ্দীরিতম্। 

দুষ্টমারণকম্মাণি বিধানেন সাধয়েং ॥ ৯৯ ॥ 

দেবী, তামসধ্যানের এই ফল বিবৃত হয়েছে । দুফ্টের মারণকর্ম যথাবিধি 

সংসাধিত করতে হবে । ৯৯ 

ইত্যাদি ধ্যানভেদাংশ্চ২ জ্বাত্বা গুরুমুখাৎ পরিয়ে । 
ষট্ কর্মাণি প্রযুঞ্জীত নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ১০০ ॥ 

প্রিয়ে, বীরবন্দিতা, এই সব ধ্যানভেদ গুরুমুখে অবগত হয়ে ষট্কর্সেয় 
সাধন করতে হবে, অন্য প্রকারে নয় ॥ ১০০ 

খদিরশ্বেতমন্দীরসিততভানুসমিদ্বরৈঃ। 
পলাশোড়ুম্বরাশ্ব্থপ্রক্ষাপামার্গসমিদ্বরৈঃ৪ ॥ ১০১ ॥ 

নন্দ্যাবর্তসিতান্ভোজহয়ারি«কুসুমাঁদিভিঃ । 
সিতৈরন্যৈঃ শুভৈর্রবোঃ সমিৎপত্রফলাস্তরৈঃ* ॥ ১০২ ॥ 
ভক্ষৈশ্ পায়র্সৈদুর্বাসহিতৈস্তিলতগুঁলৈঃ* । 
মধুরত্রয়সংযুক্তৈর্মন্ত্রবিং কুলনাম্িকে ॥ ১০৩ ॥ 

একেন বাথ সববৈর্বা1 তৎকার্যগুরুলাঘবম্ । 
জ্ঞাত্বা দেবি সহত্রস্ত জুহুয়াদথ পঞ্চ বা” ॥ ১০৪ ॥ 

অযুতং নিযুতং বাপি প্রযুতং ব1 কুলেশ্বরি ৷ 

তত্ততংকমোদিতে কুণ্ডে সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ১০৫ ॥ 
ভানু--অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। নন্দ্যাবর্ত-_-তগর ফুল। হয়ারিকুস্বম-_ 

করবী ফুল। মধুরত্রয়-_ঘ্ৃত মধু শর্কর1॥ নিযুত-__এক লক্ষ । প্রযুত-_দশ লক্ষ । 

তা! বি গ,_খ, ঘ,-ধৃত পাঠ £ তা বি গ, গ্রহবেগাদিদুষ্টানাং বিনাশনকরং প্রিয়ে। 

তা বি গ, খ,্ধৃত পাঠ ঃ তা! বি গ, ধ্যানভেদেন। 

তা বিগ» খ, মন্দারাম্বত। ৪ &,-ধৃত পাঠঃ তা বি গ, সত্বচৈঃ। 

ত1 বি গ,-_-ক, গ, হারিদ্র। 

এক, সিতৈ রকৈঃ সিতৈর্রব্যৈঃ সমিৎপত্রফপলাদিন্িঃ ; &,--ঘ, সিতৈ রক্তৈঃ 

শুঁভৈ। ৭. তা বিগ,_-খ, ভক্ষৈঃ সপায়্সৈহত্বা মধুরৈত্ভিলতগুলৈঃ ॥ এ ঘ, 
ভক্ষৈশ্চ পার়সৈঃ সুরাসহিতৈত্তিলভওলৈঃ । 

৮ তা বিগ, _-খ, জণ্ডা দেবি সহমত ত্রিসহত্স্ত পঞ্চ বা ; &_ঘ, জাত (ততঃ খ-বৎ) 

৪6 6৮ ৪৬ 
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কুলনায্লিকা, ওগো! দেবী, মন্ত্রবিং সাধক সেই সেই কর্মনি্দিষট কুণ্ডে কৃত- 

সংস্কার অগ্নিতে খদির শ্বেতমন্দার ও কৃষ্ণ আকন্দের উত্তম সমিধ, পলাশ ডুমুর 

অশ্ব্খ পাকুড় আপাঙ এসবের উত্তম সমিধ, তগর শ্বেতপদ্ম ও করবী এই সব 

ফুল, অন্যান্য শ্বেত ও শুভ দ্রব্য, অন্য সমিধ পত্র ও ফল, ভক্ষ্য দ্রব্য পায়স দৃর্বা- 
সহ তিল, তগ্ডুল, মধুরত্রয় এ সবের একটি বা! সব কটি দিয়ে হোম করলে তার 

ফল কিরকম গুরু অথবা! লঘু হয় তা জেনে, ও গো কুলেশ্বরী, সহত্র অথব৷ পঞ্চ 

সহম্্র কিংবা অযুত কিংবা নিযুত কিংবা প্রযুত হোম করবে ॥ ১০১-১০৫ 

আবাহ্য দেবতামস্মিন্ ধাত্ব। সাবরর্ণাং প্রিয়ে । 

বিধিবজ্জুগুয়াদ্দেবি তদ্গতেনান্তরাত্মন! ॥ ১০৬ ॥ 

প্রিয়ে, এতে দেবতাকে আহ্বান করে আবরণসহ তার ধ্যান করতে হবে 

এবং ওগে। দেবী, তদ্গতচিত্তে যথাবিধি হোম করতে হবে । ১০৬ 

সর্বরোগত্রণোন্মাদাপম্ম[রোৎপাতযস্ক্রজম্ । 
সর্বহঃখপ্রশমনং ততক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ 

এই হোম সর্বরোগ ব্রণ উন্মাদ অপস্মার উৎপাত রাজযক্ষ্সা এ সব থেকে 

সঞ্জাত সর্বদুঃখ তৎক্ষণাৎ নিঃসংশয় প্রশমিত করে । ১০৭ 

অনেন সবশান্তিঞ্চ জ্ঞানং বিদ্যাং লভে প্রিয়ে | 

কদম্ৰাশোক বকুলপুন্নাগাত্রমধুকজৈঃ ॥ ১০৮ ॥ 
চম্পকদ্বয়পলশপাটলশ্রীকপিখকৈ 21. 

মাঁলতীমল্লিকাজা তিৰন্ধকারণপন্কজৈ2 ॥ ১০৯ ॥ 

কহলারারুণমন্দারযুখি১কুন্দজবাদিভিঃ। 
সনারিকেলকদলীব্রাক্ষেক্ষুপৃথুকৈরপি ॥ ১১০ | 
চন্দনাগুরুকপ্পুররোচনাকুস্কুমাদিভিঃ। 

রজৈরন্তৈঃ শুভদ্রব্যেঃ সমিৎপত্রফলাস্তিকৈঃ২ ॥ ১১১ ॥ 

পুর্ববজ্বহুয়াদ্দেবি বিধিবন্মন্ত্রবিত্তমঃ 
মহীপত্যাঁদিও পুরুষান্ কান্তা যৌবনগ্রবিতাঃ ॥ ১১২ ॥ 

সিংহান্ মত্তান্ তথা ব্যাত্রান্ স্বগান্ দুষ্টান্ গজানপি* । 

সিদ্ধদেবাপ্সরোযক্ষগন্ধববনিতাস্তথ! ৷ 

সর্বানপি* কুলেশানি বশয়েন্নাত্র সংশয় ॥ ১১৩ ॥ 

১ তাবিগ,-ক,জাতি। ২ ৬, খ.ধৃত পাঠঃ তা বিগ, সমিদৃত্ব তফলোন্তবৈঃ | 

৬ তাবিগ”_খ,ধতপাঠ ॥ তা বি গ, মহীপতিংশ্চ। 

৪ তা বিগ»-_খ, মতগজব্যাত্রান্ সর্পত্ষম্বগানপি ॥ ৫ &শ্ধত পাঠ । তা বি গ, দেবানপি। 
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প্রিয়ে, এ দ্বারা সবশাস্তি জ্ঞান ও বিদ্যালাভ হয়। কদন্ব অশোক বকুল 

পুন্নাগ আত্র মধুক দ্বিবিধ চম্পক পলাশ পারুল বিল্ব কপি এ সবের সমিধ্» 

মালতী মল্লিক জাতি বন্ধুক রক্তপদ্ম কহলার রক্তমন্দার যৃথি কুন্দ জবা এই সব 

ফুল, নারকেল কল৷ দ্রাক্ষা ইক্ষু পৃথুক ( চিপিটক ) এই সব, চন্দন অগুরু কর্পুর 

গোরচন! কুন্কুম এই সব, অন্য রক্তবর্ণ শুভদ্রব্য এবং পত্রফলযুক্ত সমিধ্ এই 
সবের দ্বারা ওগো! দেবী, উত্তম মন্ত্রবিং সাধক পৃর্বের মতো যথাবিধি হোম 

করবে। 

রাজাদি পুরুষ, যৌবনগবিত। নারী, মত্ত সিংহ ও ব্যাত্র, দুষ্ট অন্য পশু এবং 

হাঁতী, সিদ্ধ'দেব-অপ্সরা-যক্ষ-গন্ধরবনিতা, এই সমস্তকেই ওগে। কুলেশানী এই 

হোম বশীভূত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই | ১০৮-১১৩ 

বাজীলবণহো মেন স্ত্িয়মাকর্ষয়েদ্ খ্রুবমূ । 

বিধিনানেন দেবেশি সৌভাগ্যমুত্তমং লভেৎ ॥ ৯১৪ | 
বাসক ও লবণ দিয়ে হোম করলে ত। নারীকে নিশ্চিত আকর্ষণ করে । 

দেবেশী, এই উপায়ে সাধক উত্তম সৌভাগ্য লাভ করে । ১১৪ 
ৰনুনাত্র কিষুজেন ত্রিরু লোকেষু মন্ত্রিণাম্। 

অনেন মন্ত্ররাজেন নাসাধ্যং বিদ্যতে কচিং ॥ ১১৫ ॥ 

এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলে কি হবে । এই মন্ত্ররাজের ( অর্থাং পর1- 

প্রাসাদমন্ত্রের ) দ্বারা গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তির ত্রিলোকে কিছুই অসাধ্য নাই ৷ ১১৫ 

উধ্বণম্নায়েকনিষফ্াতঃ১ পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিং | 

কুলার্ণবার্থতত্বজ্ঞে। জীবন্থুক্তঃ কুলেশ্বরি ॥ ১১৬ ॥ 
ওগো! কুলেশ্বরী, উধ্বণীয্নায়ে একান্ত অভিজ্ঞ পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিং কৃলার্ণব- 

তত্বজ্ঞ সাধক জীবন্মুক্ত । ১১৬ 
সৃতীর্থে বাপ্যতীর্থে ২ জলমধ্যেইপি ব। বসন্। 

পরাপ্রাসাদমস্ত্রজ্ঞো মুক্ত এব ন সংশয়? ॥ ১১৭ ॥ 

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ সৃতীর্থে কিংবা অতীর্থে কিংব! জলমধ্যে যেখানেই বাস 
করুক না৷ কেন সে মুক্তই এ বিষয়ে সংশয় নেই । ১১৭ 

| দিকৃপীওক্ষেত্রমুদ্রাদিবৃক্ষবল্ীমঠাদিকাঃ । 

পুরভৈরবও্দেব্যশ্চ উধ্ব-ম়ায়স্য পাতি ॥ ১১৮ ॥ 

১ ভা.বি গ»-_-খ, শিষ্ঠশ্চ ; &--৩ এবং রগ, নিষ্ঠাতঃ | 

২ ভা বি গ,--ঙ এবং র গ, স্বতীর্ঘেনাম্যতীর্ধে বা। 

খ. দ্ী পুর্বদৈরব । 
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পার্বতী, ষট্কর্মের উপযোগী দিক্ পীঠ মুদ্রাদি বৃক্ষ বলী মঠাদি উধ্বয়ায়ের 
পুরভৈরব ও দেবীগণ-_এ সব সম্বন্ধে জানতে হবে। ১৯৮ 

নিমৃ১ৰকারস্করোন্মত্তকণ্টকীবিপ্রদণ্ডিভিঃ২ । 

অস্থিকন্টকবৃক্ষাদ্যৈর্জবযরশুভসাধনৈঃ৩ ॥ ১১৯ ॥ 

বটকৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈশ্চ সমিৎপত্রফলাত্তরৈঃ৪ । 

গৃহধুমচিতাঙ্গারত্রিকট। ্ন৫চিতাঞ্জনৈ2১ ॥ ১২০ ॥ 

উন্মত্তরসসংসিক্তৈ পিস্ট্রী সম্যক প্রসাধিতৈ5৭ | 

সাধ্পাদরজোভিশ্চ চিতাভস্মসমন্বিতেঃ ॥ ১২১ ॥ 

সাধ্যপ্রতিকৃতিং কুর্যাদেক নক্ষত্রবৃক্ষজাম্ । 

সম্যক্প্রতিষ্ঠিতপ্রাণাং কুণ্ডস্যোপরিলম্ৰয়েং৮ ॥ ১২২ ॥ 

কারক্কর__বিষতিন্দ্রঃ বিষগাবগাছ । উন্মত-_ধুস্তুর ; মুচুকুন্দবৃক্ষ । কণ্টকী 
-_-খদিরবৃক্ষ । বিপ্র-অশ্বথথ । দণ্ডী-_দমনকবৃক্ষ, কুন্দরৃক্ষ । অস্থি- অস্থি- 
সংহার (8), হাড়জোড়া। কণ্টকব্ক্ষ-_ শালসলীবৃক্ষ, কাটা গছ । বটক- ক্ষুদ্র 
বটগাছ । গৃহধুম-ঘরের ভূস1!। ত্রিকটু-_মিলিত শুগ্ঠী পিপ্ললী ও মরিচ। 
ব্রি-অম্ন-_কুল, তুল, ভালিম। 

চিতাঞ্জনৈ-_-চিত--সম্পাদিত, অঞ্জনৈঃ-_অঞ্জন দিয়ে । সাধ্যপ্রতিকৃতিং__ 

সাধ্যের প্রতিকৃতি অর্থাৎ যাঁর উদ্দেশ্যে বিদ্বেষণাদি কর। হয় তার প্রতিকৃতি । 

নিম, কারস্কর, উন্মত্ত, কন্টকী, বিপ্র, দণ্তী, অস্থি, কন্টকবৃক্ষ ইত্যাদি সব 

অশুভকর দ্রব্য, ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ অন্য সমিধ্ পত্র ও ফল, এই সবের ছার! 
ক্কুরকর্মের হোম করতে হয় । 

গৃহধূম চিতাঙ্জার ত্রিকটু ও ব্রি-অশ্নের মিশ্রণে তৈরী কালির সঙ্গে ধুতুরার 
রস, সাধ্যের পদধূলি এবং চিতাভন্ম মিশিয়ে ভাল করে মেড়ে তৈরি করা অঞ্জন 

১ রগ, নিত্য । ২ তাবি গ,-ঙ এবং র গ,-ধুত পাঠ? তা বি গ, দস্তিভিঃ / 
এ, খ, মর্কটীবিষদপ্ডিভিঃ। 

৩ তা বি গ,_খ, অগ্নিকুগক্ষবৃক্ষাদ্রের্ডব্যৈঃ ; এ, _ঘ, অস্বিকপ্টকবিপ্রাপ্ৈর্ভোমৈরশুভ- 
কারণম্ ; এ. ও এবং র.গ*ভ্তদ1] ন শুভকারণম্। 

৪ তা বিগ»_ক, ঘ,ধত পাঠ$ তা বিগ, বট্ুকৈঃ কৃষ্ণবর্ণেশ্চ সমিৎপত্রকলাস্তরৈঃ ৮ 
এ-ও এবং র গ, ফলাণবৈঃ। 

তা বিগ,_খ, ঘ, ঙ, ব্রিকট।গ্সি*। 
তা বিগ, খন ভ্রিকটঃপ্লিবিধাঞ্জনম্। 
তা বি গ,_খধত পাঠ £ ত। বি গ এবং রগ প্রসেচিতৈঃ | 

ত| বি গ,_ঙ এবং রগ, চিত্তয়েৎ। গত ০৫ % 
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দিয়ে সাধ্যের একনক্ষত্রবৃক্ষজ। প্রতিকৃতি করতে হবে । তারপর তাতে যথাবিধি 

সম্যক্ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে হোমকুণ্ডের উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ৯৯৯-১২২ 

খনেতৎতপ্রতিযাং মন্ত্রী কুণ্ডস্যাধো যথাবিধি। 

মলীমসেন মনস! চো গ্রদৃষ্টিরমর্ষণঃ ॥ ১২৩ ॥ 
উগ্রদৃষ্টি ্কুদ্ধ গৃহীতমন্ত্র সাধক মলিন মনে কুণ্ডের নিয়মে যথাবিধি সাধ্যের 

প্রতিমা! খনন করবে । ১২৩ 

চিতানলে বিষতরু১সপ্তকাষ্ঠসমেধিতে । 
তদ্দ,ব্যৈর্ভহয়াদ্দেবি বিধিবন্ন্ত্রবিতমঃ ॥ ১২৪ ॥ 

দেবী, বিষতরুর সপ্ত কাণ্ঠ দ্বারা উদ্দীপ্ত চিতাগ্নিতে উত্তম মন্ত্রবিং ব্যক্তি 

যথাবিহিত দ্রব্যে যথাবিধি হোম করবে । ১২৪ 

কুর্যাদিদ্বেষণোচ্চাট*মারণানিও ন সংশয় | 

শান্তিকে সাত্বিকং দেবি শ্বেতবর্ণং বিচিস্তয়েৎ ॥ ১২৫ ॥ 

বশ্যে তু রাজসং দেবি রক্তবর্ণং বিচিত্তয়েৎ। 
তামসং জ্ুরকা্ষেষু কৃষ্ণবর্ণং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১২৬ ॥ 

এইভাবে বিদ্বেষণ উচ্চাটন মারণাদি কম করতে হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। 

দেবী, শাস্তিকর্মে সাত্বিক শ্বেতবর্ণের চিত্ত করতে হবে। বশীকরণে রাজসিক 

রক্তবর্ণের এবং জ্রুরকর্মে তামসিক কৃষ্ণবর্ণের চিন্তা করতে হবে ৷ ১২৫-১২৬ 

আত্মরক্ষাং প্র! কৃত্বা পশ্চাৎ কর্মানি সাধয়েং। 

যোহন্যথ। কুরুতে মোহাং স ভবেদোবতাপশুঃ ॥ ১২৭ ॥ 

আতরক্ষাং__শান্ত্রবহিত উপায়ে আত্মরক্ষা করতে হয়। কমাশি__ 

'বিদ্বেষণাি জ্রুরকর্ম । 

পূর্বে আত্মরক্ষ। করে পরে কর্ম করতে হবে । যে মোহবশতঃ এর অন্যথা 

করে সে দেবতার পশু হয় ॥ ১২৭ 

তম্মাদ্দেবি মহাযোটান্যাসং পুজাং ৰলিং সুধী । 
কৃত্বা কর্মাণি কুর্বাত নান্যথা বীরবন্দিতে | ১২৮ ॥ 

মহাষোঢ়ান্যাসাদি পূর্বোক্ত আত্মরক্ষার উপায় । . 

বীরবন্দিতা ওগে। দেবী, সেইজন্য সুধী ব্যক্তি মহাযোচান্যাস পৃজ। বলি 
এইসব সমাপন করে তবে কর্ম করবে, অন্যপ্রকারে নয় । ১২৮ 

১ তাবিগ, ক,বিপ্রতরু ; এ ঙ এবং রগ, রিপুতরু। 
২ তাঁবি গ”_ঙ এবং রগ, কুর্যাছিশেষয়ুচ্চার্য। 
৩ রগ, মারণাদি। ৪ ত1 বি গ,-_ঘ, পৃজামহাসৃধীঃ |. 



ষোড়শ উল্লাসঃ ৪২৯. 

মূলাধারসরোজান্ত১বহিমধ্যগতং২ প্রিয়ে । 
পরাপ্রাসাদৰীজং তৎ বল্লান্তাওগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ১২৯ ॥ 

ঙ 

প্রিয়ে, মুলাধারপদ্ের অভ্যন্তরস্থিত আগর মধ্যে অ)ছে ক) ভিসন 

পরাপ্রাসাদবীজ । ১২৯ 

প্রতিলোমেষুৎ সংবীতং দশভিরব/ঁপকাক্ষরৈত। 

স্বয়ং কালানলসমঃ সর্বভূতভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩০ ॥ 

ব্যাপকাক্ষরৈ-__ব্যাপক বর্ণের দ্বারা । যরলবশষসহল এবংক্ষ এই 

দশটি বর্ণ ব্যাপক বর্ণ । এইগুলি আগ্নেয় বর্ণ । 

প্রতিলোমক্রমে ব্যাপকাক্ষরের দ্বারা সংবীত স্বয়ং কালাগ্নিসম এই বীজ 

সর্বভূতের ভীতিজনক । ১৩০ 

দক্ষিণাশামুখে। তৃত্বাত্য গ্রদ্বষ্টি মলী মসঃ৩ | 
যৌবনোল্লাসসহিতঃ পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্ ॥ ১৩১ ॥ 
মন্ত্রং মগুলকং* জপ্যাদস্টোৌত্তরসহত্রকম্ ৷ 

অনিষ্টকাঁরিণঃ সত্তান্ কলহায়াস”কারিণঃ ॥ ১৩২ ॥ 

বৃথা দ্বেষ*করান্ ভ্রুরান্ সপর্যাবিদ্নকারিণঃ। 

ভূতোপগ্রহবেতালান্ পিশাচান্ যক্ষরাক্ষসান্১* ॥ ১৩৩ ॥ 

ইত্যাদিছুষ্টজন্তংশ্চ সদ] ক্লেশকরান্ পরান্। 

তদ্বহিমধ্যপতিতাশ্িরদগ্ধাংশ্চ বিচিন্তয়েং ! 

ক্ষণেন নাশমায়ান্তি শলভা ইব পাবকে১১ ॥ ১৩৪ ॥ 

অত্যুগ্রদ্বষ্টিমলীমসঃ__যার অত্যুগ্র দৃষ্টি মলযুক্ত ব মলিন অর্থাৎ ঘোরাল। 

দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে অততযুগ্রদ্বষ্টিমলীমস ও যৌবনোল্লাসযুক্ত সাধক 
পরাপ্রাসাদ নামক মন্ত্র চক্রাবৃত্তে এক হাজার আটবার জপ করবে । অনিষ্ট- 

কারী প্রাণী, যারা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করে, যার] বৃথা দ্বেষ করে, যারা ভ্ুর, 

১. তা বি গ”_-ও এবং র গ, মূলাখারসরোজান্তং। ২ তা বি গ,--ক, ৰহির্মিধ্যগতং | 
৩ তা বি গ,_-ক, ঘ, কালাস্তায়ি। ৪ ত] বিগ» খত পাঠ; তা! 

বি গ, এবং র গ, প্রতিলোমসু। ৫ ত1 বি গ”__খ, কল্লানলপ্রভঃ। 

৬ তা! বি গ”_ঘ, দৃির্মলীমসঃ ; এ,_খ, দক্ষিণাশাস্থিতমুখশ্চো গ্রদৃতি্মলীমসঃ | 
৭ তা বি গ--খ, মন্ত্স্ত মগুলং। ৮ বিগ, এবং রগ, নিয়তাশয়। 
৯ এ, ক্লেশ। ১০ তা বি গ,_-খ, ৰ্মরাক্ষসান্। 

১১ তা বি গ,--ক, খ, ঘ, পাবতি। 



৭৪৩০ কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

যারা পুজার বিদ্নকারী, ভূত, উপগ্রহ, বেতাল, পিশাচ, ক্ষ, রাক্ষস, ইত্যাদি 

দুষ্ট সত্ব এবং সর্দ1 ক্লেশকারী অন্য সব সেই আগুনে পড়ে দগ্ধ হচ্ছে এরূপ 

চিন্তা করবে । তা হলে আগুনে পতঙ্ষের মতে। এরা মুহূতে বিনাশপ্রাপ্ত হবে । 
১৩১-৩৪ 

যস্য মৃদ্ধি স্মরেদ্ ৰবীজং স সৃত্যুমধিগচ্ছতি | 

ধ্যানেনানেন দেবেশি কালাদীনপি নাশয়েং১ ॥ ১৩৫ ॥ 

যার মাথায় পূর্বোক্ত বীজমন্ত্রের অনুধ্যান কর! হবে সে ম্ৃত্যুমুখে পতিত 

হবে। দেবেশী, এই ধ্যানের দ্বার কালাদিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ১৩৫ 

ইতি তে কথিতঃ কিঞ্চিত কাম্যকর্মবিধিঃ২ প্রিয়ে | 

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্ছসি ॥ ১৩৬ ॥ 

প্রিয়ে, তোমাকে কাম্যকর্মবিধি সংক্ষেপে এই কিছুটা বললাম ৷ কুলেশানী, 

আবার আর কি শুনতে চাও । ১৩৬ 

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নিবাণমোক্ষদ্ারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ- 

লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্ধ্বায্মায়তন্ত্রে কাম্যকর্মবিধানং নাম ষোড়শ উল্লামঃ ॥১৬॥ 

সপাদলক্ষশ্রেকবিশিষ্ট সরাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য 

শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উধ্ৰণম্নায়তন্ত্রে কাম্যকর্মবিধান নামক 

যোড়শোল্লাস সমাপ্ত। ১৬ 

১ তা বি গ”_খ, কলাদীনপি নাশয়েৎ ; &,_ঙ, কৌলাদীনাশয়েখ ; র গ, কৌলাদীনপি 

লাশয়েৎ। 

হ তাবিগ,-ঙ৩ এবং রগ, কর্মাবধিং | 



সপ্তদশ উল্লাসঃ 
শ্রীদেবাবাচ* 

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি গুরুনামাদিবাসনাম্১। 

তত্বং কুলপদার্থানাং বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ 

বাসনাং-_ অর্থভাবনা । 

দেবী বললেন--কুলেশ, গুরুনামাঁদির বাসন! এবং কুলপদার্থসমূহের তত্ব 
শুনতে চাই। পরমেশ্বর, তাই আমাকে বল। 

ঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি । 
তস্য শ্রবণমাত্রেণ কুলজ্ঞানং প্রকাশতে২ ॥ ২ ॥ 

ঈশ্বর বললেন-_-দেবী, আমাকে য। জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন । 

এটি শোনামাত্র কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ২ 

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে । 

বিদ্যাবতারসংসিদ্ধ্যৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ ॥ ৩ ॥ 

নারায়ণস্বরূপায় পরমাত্মস্বরূপিণে | 

সর্বাজ্ঞানতমোভেদভানবে চিদ্্ঘনায় চ ॥ ৪ ॥ 
সবজ্ঞায় দয়াকৃ১গুবিগ্রহায় শিবাত্মনে । 
পরত্রেহ চ ভক্তানাং ভব্যানাং ভাবদায়িনে ॥ ৫11 

পুরস্তাৎ পাশ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমঃ কুর্যামুপধঃ 
সদা সচ্চিত্তর্ূপেণ বিধেহি তব দাসতাম্।। ৬ ॥| 

হে নাথ, হে ভগবান্, গুরুরূপী শিব, তোমাকে নমস্কার । পরাবিদ্যার 

প্রকাশ ও সংসিদ্ধির জন্য তুমি অনেক মৃতি পরিগ্রহ করেছ, 
তুমি নারায়ণস্বরূপ, পরমাত্মপ্বরূপ, সমস্ত অজ্ঞানান্ধকাঁর বিদীর্ণকারী সূর্য- 

স্বরূপ, তুমি চিদ্ঘন, সর্বজ্ঞ, করুণারচিতবিগ্রহ, মঙ্গলম্বরূপ। ভব্য ভক্তদের . 

ইহলোকে এবং পরলোকে তুমি ভাবদাতা। সামনে পাশে পিছনে উপরে 
নীচে সব দিকে তোমাকে নমস্কার । সচ্চিত্রূপে আমাকে সর্বদা তোমার 

দাসত্ব দাঁও। ৩-৬ 

১. তা বিগ, গ, বাচতাং £ এ, ঘ, নাম।নিন্পিণম্। ২. রগ, প্রথর্ততে। 



৪৩২ _... কুলার্ণবতন্ত্রম 

গুশব্দস্ত্ন্ধকারঃ স্যাৎ রশৰ্দক্তমিরোধক2। 

অন্ধকারনিরোধত্বাং১ গুরুরিত্যভিধীয়তে || ৭ ॥ 

গু-শবের অর্থ অন্ধকার আর রু-শবের অর্থ তার নিরোধক অন্ধকার 

নিরোধ করেন বলে গুরুকে গুরু বলা হয় । ৭ 

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তকো রেফঃ পাপফ্য দাহকঃ। 

উকারো বিস্ুরিত্যুক্তত্ত্রিতয়াতআ গুরুঃ পরঃ ॥ ৮।। 

গ-কার অর্থ সিদ্ধিদাত।। র-কার অর্থ পাপদগ্ধকারী | উ-কার অর্থ বিস্ু। 

যিনি এই তিনের সম্মিলিত সত্ত। তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু | ৮ 

গকারে। জ্ঞানসম্পত্তী রেফস্তত্র প্রকাশকঃ । 

উকারঃ শিবতাদাত্স্যং গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯ || 

গ-্কার বলতে বুঝায় জ্ঞান ও সম্পদ্, র-কার তার প্রকাশক আর উ-্কার 

বলতে বুঝায় শিবতাদাত্ম্য । এই তিনের সমবায়ের জন্য গুরু বল! হয় । ৯ 

গুহ্াগমার্থতত্বার্থসন্কান:ং২ বোধনাদপি । 

রুদ্রাদিদেবরূপত্বীদ্তগুরুরিত্যভিধীয়তে || ১০ || 

গু বলতে বুঝায় গুহা আগমার্থ ও তত্বার্থের সন্ধান ও বোধদান আর রু 
বলতে বুঝায় রুদ্রাদিদেবরূপত্ব। এই উভয়ের জন্য গুরু বলা হয় । ১০ 

স্বয়মাঁচরতে শিষ্ানাচারে৪ স্থাঁপয়ত্যপি । 

আচিনোতীহ্ শান্তার্থানাচারস্তেন কথাতে ॥ ১১ ॥। 

যিনি স্বয়ং যথোচিত আচরণ করেন এবং শিষ্তদের যথোচিত আচারে 

স্থাপিত করেন আর নানা শাস্ত্রার্থ চয়ন করেন তাকে বলা হয় আচার্য । ১১ 

চরাচরসমাসন্ন«মধ্যাপয়তি ষঃ স্বয়ং । 

যমাদিযোগসিদ্বত্বাদাচাধ ইতি কথ্যতে ॥ ১২॥। 

চরাচর যে-বিষয়ই আসুক না কেন যিনি স্বয়ং সব শিক্ষা দেন এবং যিনি 

যমাদি যোগে সিদ্ধ তাকে আচাধ বলা হয়। ১২ 

১ তাবগ,_ঘ, নিবোধেন। 

২ এ,-ক, ঘ,ধৃত পাঠ; ত1 ব গ,_ঙ এবং র গ» গুহাগমাত্মতত্বন্ধনদ্ধানাং; এ,-খ, 
গুহ্যাগমার্থতমন্ত্রসন্ধান1ৎ | ৩ ত! বিগ,-ঙ এবং রগ, দেবতারূপাৎথ। 

৪ তা বি গ,_ক, খ, শিষ্তানাচরেৎ ; এ,--ঙ এবং রগ, শিষ্কো! নাচারে |. 

& তা বিগ» -ঙ এবং রগ, আচারবশমাপন্ন |. 
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আত্মভাবপ্রদানাতু১ রাগছেষাদিবর্জনাৎ২ । 

ধ্যানৈকনিষ্ঠচিত্তত্বাদারাধ্য ইতি কথ্যতে ॥ ১৩॥ 

যিনি আত্মা সম্বন্ধীয় ভাব প্রদান করেন, রাগদ্ধেষ বর্জন করেন এবং ধার 

চিত ধ্যানে একনিষ্ঠ তাকে আরাধ্য বলা হয় ৷ ১৩ 

দেবতারূপধারিত্বাচ্ছিন্তানু গ্রহকারণাৎ ৷ 
করুণাময়মৃত্তিত্বাদ্দেশিকঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥ 

প্রিয়ে, যিনি দেবতার দরূপ পরিগ্রহ করেন, শিষ্কদের অনুগ্রহ করেন, যিনি 

করুণাময়মৃতি, তাহাকে বলা হয় দেশিক। ১৪ 

স্বান্তঃশাস্তিসমুন্মীলৎপরতত্বার্থ-চিন্তনাং৩ । 

মিথ্যাজ্ঞানবিহীনত্বী€ স্বামীতি কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ 

প্রিয়ে, স্বীয় অন্তরের অন্তস্থ শান্তি যিনি উদ্ভাসিত করেন ও পরতত্বের অর্থ 

চিন্তা করেন আর যিনি মিথ্যাজ্ঞানবজিত তাকে বলা হয় স্বামী । ১৫ 

মনোদেোষাদিদুরত্বাদ্ধেতুবাদাদি বর্জ্বনাৎ৪ | 

শ্বাদিপ্রাণিযু সাদৃশ্যাদ্ রম্যত্বাচ্চ মহেশ্বর2৫ ॥ ১৬ ॥ 

হেতুবাদ-_শ্রুতিস্মৃতিবিরোধিহেতৃপন্যাস ; মুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক বিতণ্ড1 ৷ 
যিনি মনোদোষাদি দ্র করেছেন, হেতৃবাদাদি বর্জন করেছেন, শ্বাদি অর্থাৎ 

কুকুরাদি প্রাণীর প্রতিও ধার সদ্বশভাব এবং যিনি রম্য, তিনি মহেশ্বর । ১৬ 

শ্রীমোক্ষত্ঞানদঞ্গতৃতানাদৰ,ক্মাআঅবোধনাতত । 
স্থগিতাজ্ঞানচিতৃত্বাৎ৭ শ্রীনাথঃ কথিত প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥ 

প্রিয়ে, যিনি শ্রী ও মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞান দান করেন, নাদব্রক্দ ও আত্মার 

বোধ জন্মান, যিনি স্থগিত অর্থাং তিরোহিত করেন অজ্ঞানচিত্ততা, তাকে বলা 

হয় শ্রীনাথ | ১৭ 

১ তা! বি গ, _খ, প্রসক্তাচ্চ ; র গ, প্রসাদাত, | 
২ রগ, বজ্জিতাৎ। ৩ তা! বি গ”_-খ, স্বতত্তরান্তঃ সমুন্মীলন্ পরতন্ত্ার্থচেতনাৎ ঃ 

&ঁ,_ঙ এবং র গণ স্বাস্তশান্তসুসম্মীলৎ পরতত্বা্থচিস্তনাৎ। 
৪ ত1 বি গ”_গণ হেতুরাগবিবর্জনাৎ। ৫ এ,_-ঙ এবং রগ, শ্র্যাদিপ্রাণেষ সৃশাৎ 

দৃশ্যত্বাচ্চ মহেশ্বরি £ তা বি গ৮” ক, দৃশ্থযত্বাচ্চ। 

৬ তাবি গ,_ঙ এবং র গ, দাত্বৰ্,মসানিরোধনাৎ। 

৭ তাবিগ,_ঙ এবং র গ,-ধুভ পাঠঃ তা বি গ, স্থগিতাজ্ঞানচিহত্বাৎ; এ, _গ, স্বাপিত 

জ্ঞানাচিৎ স্বত্বাৎ। 

২৮ 
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দেশকালবিরোধেন১ বর্তমানাৎ কুলাগমে । 
বশী কৃতজগজ্জীবা২দেব ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ 

যিনি দেশকাঁলের বিরোধসহ কুলাগমে বর্তমান অর্থাং দেশকালের বিরো- 

ধিতা সত্বেও কুলাগমের অনুসরণ করেন এবং জগৎ ও জীবকে যিনি বশীভূত 

করেছেন তাকে দেব বলা হয়। ১৮ 

ভবপাশপ্রশমনাং টকারেণেন্দ্রশেখরাৎ৩ । 
রক্ষণাৎ কমনীয়ত্বাৎ ভক্টারক ইতীরিতঃ ॥ ১৯ ॥ 

টকারেণেন্দ্রশেখরাৎ_ মাথায় “৩ এই আকারের চন্দ্র অর্থাৎ অর্ধচন্দ্র থাকার 
জন্য | 

ভবপাঁশ যিনি ছিন্ন করেন, “ত" এই আকারের চন্দ্র ধীর মস্তকে, যিনি রক্ষ। 

করেন, যিনি কমনীয়, তাকে বলা হয় ভট্টারক। ১৯ 
প্রপগ্ুপ্তাৎগমবেদান্তরহস্যার্থবিভাবনাৎ৫ । 

ত্বক্তিমুক্তিপ্রদানাচ্চ প্রভুরিত্যভিধীয়তে || ২০ ॥ 

যিনি প্রগুপ্ত অর্থাৎ অতিযতে রক্ষিত আগম ও বেদান্তের রহ্স্ার্থ ভাবন। 

করেন আর ত্ুক্তিমুক্তি প্রদান করেন তাকে বলা হয় প্রভু । ২০ 

যোনিমুদ্রানুসন্ধানা প্রন্ফুরন্মন্্রবৈভবাং । 
গীবাণগণপুজ্যত্বাদ যোগীতি কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ২১ ॥ 

যোনিমুত্রা_যোগম্ুদ্রাবিশেষ। কুক্জিকাতন্ত্রে যোনিমুদ্রা সম্বন্ধে “বল। 

হয়েছে, সাধক গুহাদেশে বামপদের গুল্ফ সংযুদ্ভ করবেন, শরীর স্থির করবেন, 

জিহ্বার-সঙ্গে তালু মুক্ত করবেন, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করবেন এবং কণ্ঠাঁসন করে 

মুলাধারবাসিনী ভূজঙ্গরূপিণী কুগুলিনীকে উরধববাহিনী চিন্তা করবেন ।” এই 
যোনিমুদ্রা ।-_দ্রঃ শান্ত্রমুলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পুঃ ৭৭৯ । আবার 

“মহাশক্তি কৃণডুলিনীই যোনি । আলোচ্য কুক্জিকাতন্ত্রের মতে চতুধিধা সৃষ্টি 

সেই যোনিতেই প্রবতিত হয় । একেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী যোনিমুদ্র! বল! হয় 1” 
_ দ্রঃ এ। 

তা বি গ,_-ক, খ, গ, ঙ এবং র গ,ধূত পাঠ; তা বি গ, দেশকালাবিরোধেন। 
তা বি গ, _-ক5+ খ* গ, ঘ, জগজ.জ্ঞান]। 

তা বিগ” এবং র গ,ধৃত পাঠ £ তা বি গ, উষ্কারেন্্ুকশেখরাৎ। 
তা বি গ,_খ, ঘ, প্রাগুক্তা ৷ 

এ. _ঙ এবং র গ, রহস্য আনিষেবনাৎ। 
তা! বি গ,_ক, ঙ এবং র গ, ভৈরবাৎ। 

চি 60 $ / 
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“আবার যোনিমুদ্র। এক প্রকার যোগসাধনা। শাক্তানন্দতরক্ষিণীতে বলা 

হয়েছে সাধক কুলকুগুলিনীকে স্বীয় জীবাতআ্মাসহ যথাবিধি সহত্রারে নিয়ে গিয়ে 

পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করেন, শিবশক্তির মিলনজনিত অম্বতের ছারা পর- 

দেবতা ও ষট্চক্রস্থদেবতাদের তর্পণ করে আবার তাকে যথাবিধি মূলাধারে 
নিয়ে আসেন । বার বার এরূপ করতে হয়। কুগুলিনীর এই যাতায়াতের 

সঙ্গে সাধকের মনোলয় করতে হয় । প্রতিদিন এমনি অভ্যাস করতে সাধক 

জরা মরণদৃঃখাদিযুস্ত এবং ভববন্ধনমুক্ত হয়ে যাবেন। এই পরমযোগকে 

'যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধ বল! হয় 1”__-এঁ, পৃহ ৭৮০1 গীর্বাণগণ-__দেবগণ। 

প্রিয়ে, যোনিমুদ্রানুসন্ধানের জন্য ধীর মন্ত্রবৈভব প্রস্ফুরিত এবং গীর্বাণগণের 
ধিনি পুজ্য, তাকে বল! হয় যোগী । ২১ 

সঙ্গ১হঃখপরিত্যাগাৎ২ যত্র কুত্রাশ্রমাশ্রয়াৎ। 

মিথ আত্মানুসন্ধানাৎ৩ সংযমীত্যভিধীয়তে | ২২ ॥ 

আসক্তির দুঃখ যিনি পরিহার করেছেন, যে-কোনো আশ্রম যিনি নিরাসক্ত- 

ভাবে অবলম্বন করেন, নিভৃতে যিনি আত্মানুসন্ধান করেন, তাকে বলা হয় 

সংযমী। ২২ 

তত্বস্থরূপমননাৎৎ পরিবাদাদিবজিত্বাৎ। 

স্বীকারাৎ শুভকর্মাণাংং তপস্বীত্যভিধীয়তে ॥ ২৩॥। 

যিনি তত্বৃস্বরূপের মনন করেন, পরিবাদাঁদি বর্জন করেন, সব শুভ কর্ন যিনি 

স্বীকার করেন, তাকে বলা হয় তপস্বী। ২৩ 

অক্ষরত্বাদ্বরেণ্যত্বাদ্িতসংসারবৰন্ধনাং৬। 

তত্বমস্যর্থসিদ্বত্বাংৎ" অবধূতোইভিধীয়তে ॥| ২৪ ॥ 

ধৃতসংসারবন্ধনাৎ _সংসারবন্ধন বিদুরিত হওয়ার জন্য । তত্ৃমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ 

--তৎ ত্বম্ অসি তুমি ব্রহ্ম, এই মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধির জন্য 

যেহেতু তিনি অক্ষর, বরেণ্য, ধুতসংসারবন্ধন এবং “তত্বমসি”র অর্থ উপলব্ধি 

করেছেন, সেই হেতু তাকে অবধূত বল৷ হয়। ২৪ 

তা বিগ,_-ক, ঘ, শঙ্কা। ২ রগ, পরিত্যাগী। 

৩ রগ,-ধুত পাঠঃ তা বিগ, আত্মনিৰদ্বত্বাৎ ; এ, _খন উ+ স্বাত্মান্সন্ধানাৎ ; এ৮-_গ, 

স্বাত্মাত্মবন্ধেন ; এ, ঘ, স্বাত্মানুৰদ্ধত্মাৎ। 

৪ 'ত1 বি গ,__-ক, ঘ, তত্ববৎ পশ্যমানত্বাৎ ; এ-ঙ এবং রগ? তত্বরূপস্ত মননাৎ। 

«হ রগ, কাধাণাং। ৩ তা! বি গ,_ঙ এবং রগ, দ্ধ তসংক্কারৰন্ধনাৎ । 

৭ এ, তত্র যস্যাত্ববোধত্বাথ। 
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বীতরাগমদকর্েশকোপমাতসর্মোহতঃ | 

রজন্তমোবিদূরত্বাদ্বীর ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৫ ॥| 
বীত অর্থাং বিগত হয়েছে যার অনুরাগ মদ ক্লেশ কোপ মাৎসর্য এবং মোহ, 

রজোগুপ এবং তমোগুণ থেকে যে দরে অবস্থিত, তাকে বলা হয় বীর । ২৫ 

কুলং গোত্রং সমাখ্যাতং তচ্চ শক্তিশিবোতভ্তবম্ ৷ 

যেন মোক্ষ ইতি১ জ্ঞানং কৌলিকঃ সোইভিধীয়তে ॥ ২৬ ॥ 

কুল বলতে বুঝায় শিবশক্তিসমুদ্ভূত গোত্র । কুলের দ্বারাই মোক্ষ লাভ 

হয় এই জ্ঞান যার আছে সে কৌলিক বলে অভিহিত হয় । ২৬ 

অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীত্তিতা । 
কুলাকুলানুসন্ধানান্নিপুণাঃ কৌলিকাঃ পরিয়ে ॥ ২৭ ।। 

প্রিয়ে, শিবকে বলা হয় অকুল আর শক্তিকে কুল । কুলাকুলের অনুসন্ধানে, 

যারা নিপুণ তারা কোৌলিক। ২৭ | 
সারসংগ্রহণাচ্চৈৰ ধর্সমার্গতপ্রবর্তনাৎ। 

করণগ্রামনিয়মাৎ সাধকঃ সোহভিধীয়তে | ২৮ ॥| 

করণগ্রাম-_ইন্দ্রিয়সমুহ | 

যেব্যক্তি সারসংগ্রহ করে, ধর্মপথে প্রবৃত্ত হয়, করণগ্রাম সংযত করে, 

তাকে বল! হয় সাধক | ২৮ 

ভজনাৎ পরয়া ভক্ত্যা মনোবাকৃকায়কর্মভি2৪ | 

তরত্যখিলছুঃখানি« তম্মাভ্তক্ত ইতীরিতঃ | ২৯ ॥ 

কায়মনোবাক্যে ও কমে পরাভক্তির সহিত ভজন করে বলে এবং অখিল: 

দুঃখ অতিক্রম করে বলে বল! হয় ভক্ত । ২৯ 

শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্গুরুভ্যে। নিবেদ্য যঃ। 

গুরুভ্যঃ শিক্ষতে যোগং৬ শিষ্য ইত্যভিধীয়তে | ৩০ || 

শরীর অর্থ প্রাণ যে সদগুরুকে নিবেদন করে দেয় এবং গুরুর কাছে যোগ: 

শিক্ষা কন্ধে তাকে বলা হয় শিষ্য । ৩০ 

১ তা বি গ”-খ' বিশ্বমতিজ্ঞানং ; এ,__গ, মোক্ষমপি ; এ, ঘ, মোক্ষমিত্তি | 
২ তাবি গ”-গ,ঙ এবং রগ, শিবতামুক্তং | 

৩ তা বি গ,--ঙ এবং রগ, কর্ম। ৪ তা বি গ,--খ, ভক্তিতঃ | 

৫ তা বিগ,-ঙ এবং র গন্বর্গাণি। . 
৬ তা বি গ”--ক, গুরুভ্যঃ শিষ্যতো যোগং ; &,__খ, গুরুভিঃ শাসিতুং যোগ্যঃ। 
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যোনিমুদ্রানুসন্ধানাৎ গিরিজাপাদসেবনাৎ । 

নিল্সানো১পাধিবিভবাদ্ যোগিনীত্যভিধীয়তে ॥ ৩১।। 

যোনিমুদ্রা সাধন করে বলে, গিরিজার পাদপদ্মের সেবা! করে বলে এবং 

“উপাধি বিলীন হওয়ার জন্য তার আত্মবিভব প্রকাশ পায় বলে তাকে যোগিনী 
বল। হয় । ৩১ 

শতকোটিমহাদিব্যযোগিনীতপ্রীতিকারণাং। 

তীব্রস্ফুতিওপ্রদানাচ্চ শক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩২ ॥ 
শতকোটি মহাদিব্যযোগিনীর প্রীতির কারণ বলে এবং তীব্র স্ফুতি প্রদান 

-করে বলে বলা হয় শক্তি । ৩২ 

পালনাদ্দুরিতচ্ছেদাৎ কামিতার্থস্য বদ্ধনাৎ। 
ূ পাছুকেতি সমাখ্যাতা মম তত্বং তর প্রিয়ে 1 ৩৩ ॥। 

প্রিয়ে, পালন করার জন্য, দুরিত ক্ষয় করার জন্য, কাম্যবিষম় বর্ধন করার 

'জন্য আমার এবং তোমার তত্বকে পাদ্বকা বল হয় । ৩৩ 

জন্মাস্তরসহম্রেযু কৃতপাপপ্রণাশনাং ৷ 

পরদেবপ্রকাশাচ্চ জপ ইত্যভিধীয়তে ॥। ৩৪ ॥ 

সহত্র জন্মাস্তরে কৃত পাপ নাশের জন্য এবং পরদেবতার প্রকাশের জন্য 

'জপ বলা হয়ে থাকে । ৩৪ 

স্তোকস্তোকেন মনসঃ পরমপ্রীতিকারণাৎ । 

স্তোতৃসম্তারণাদ্ধেবি স্তোত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥। 
দেবী, অল্পে অল্পে মনের পরম প্রীতি জন্মায় এবং স্তবকারীকে ত্রাণ করে, 

এইজন্য স্তোত্র বল। হয় । ৩৫ 

যাবদিক্ড্রিয়সম্তাপং মনস। সংনিয়ম্য চ। 

স্বাস্তেনাভীষটদেবস্য* চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে || ৩৬ ॥ 
মনের দ্বারা সমস্ত ইন্ড্রিয়সম্তাপ সংযত করে এবং আত্মবিলোপ করে 

“অভীষ্ট দেবতার চিন্তাকে বলে ধ্যান । ৩৬ 

চরিতার্থবিকাশাচ্চ* রক্ষণাদপি পার্বতি। 

নরনারীত্বরূপাচ্চ চরণং কথিতং প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥ 

তা বি গ,_-ক, ঘ, ঙ, বিলীনেো! ; এগ, বিহীনো। | 

&,_গ, দিব্যাযোগিন্তাঃ | ৩. এ, এবং র গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মুক্তি। 

ত৷ বি গ,_-ক, আত্মাস্তরমভীকস্তু 

৬, চারিতাত্ববিকাশাচচ ; তা বি গ”_-ঙ এবং র গ, চারিতার্থবিকারাচচ। কি 66 49 ৫৮ 
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্) 

চরিতার্থবিকাশাং__সাফল্য বিকাশের জন্য । রক্ষণাৎ_-সমস্ত অকল্যাণ 

থেকে রক্ষার জন্য । ৫ 

প্রিয়ে, ওগো পার্বতী, চরিতার্থত। বিকাশের জন্য, রক্ষণের জন্য এবং নর- 

নাকার স্বরূপ হওয়ার জন্য, চরণ বলা হয় । ৩৭ 

বেদিতা১ইখিলশাস্ত্রার্থসদ্ম্নার্থ২নিরূপণাৎ । 

দর্শনানাং প্রমাণত্বাছেদ ইত্যভিধীয়তে || ৩৮ ।। 

অখিল শাস্ত্ার্থ যাতে বেদিত, সদ্ধপ্নের অর্থ যাতে নিরূপিত, দর্শনসমুহের 

যা প্রমাণ, তাকে বেদ বল। হয় । ৩৮ 

পৃণ্যপাপাদিকথনাভ্রাক্ষসাদিনিবারণাৎ। 

নবভক্ত্যাদিজননাং৩ পুর।ণ ইতি কথাতে || ৩৯ | 

নবভক্তি-_বিস্ণর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, তার পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, 

দাস্য, সথ্য এবং তার কাছে আত্মনিবেদন এই নবধা! ভক্তি ।_ দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, 

ভক্তিশব' | ূ 

পুণ্যপাপাদির কথ। বল।র জন্য, রাক্ষসাদি নিবারণ কর।র জন্য, নবধ! ভক্তি 

জন্মানোর জন্য, প্রাণ বলা হয় । ৩৯ 

শাঁসনাদনিশং দেবি বর্ণাশ্রমনিবাঁসিনাম্ । 

তারণাং সবপাঁপেভাঃ শান্ত্রমি ত্যভিধীয়তে |1 ৪০ || 

দেবী, বর্ণাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিদের সতত শ।সনের জন্য এবং সমস্ত পাপ 

থেকে ত্রাণ করার জন্য শাস্ত্র বল। হয় । ৪০ 

স্মরণাচ্চৈকচিত্তানাং৪ ধর্মাধর্মনিরূপণাৎ । 

তিমিরোৎপাটনাদ্দেবি স্মৃতিরিত্যভিধীয়তে 1 ৪১ || 

দেবী, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিদের স্মরণের জন্য, ধর্মাধর্ম নিরূপণের জন্য এবং 

তিমির অর্থাৎ অক্ঞাঁনান্ধকার দূর করার জন্য স্মৃতি এই নাম দেওয়। হয় । ৪১ 
ইফ্টধর্মাদিকথনাত্তিমিরাজ্ঞানভঞ্জনাৎ৫ । 

হরণাং সর্বহুঃখানাং ইতিহাস ইতিজ্ল্যুতঃ ॥ ৪২ ॥ 

ইফ্টধর্মাদি বিবৃত করার জন্যঃ অজ্ঞানান্ধকাঁর নাশ করার জন্য এবং সর্ব ছঃখ 

হরণ করার জন্য ইতিহাস এই নাম দেওয়া হয়। ৪২ 

১ বগ.বিদিত। ২ তা বি গ, ঙ এবং রগ, সবধর্ম। 

৩ তা বিগ, -গ, ঘ, নবভক্ত্যাদি ভজনাৎ ; এ, ঙ এবং রগ, নবতত্বাদিকথনাৎ। 

৪ তাবিগ,_ঘ,্ধৃত পাঠঃ তা বিগ, স্মরপণোত্সৃকনিষ্ানাং ; এঁ,-ও এবং র গ” 
স্মরণাতবৈ নিমিভানাং। « তাবি গ,__ঙ এবং র গ,পাপপুণ্যাদিকথনাভিমিরাঞ্জন- 
ভগ্জনাৎ। ৬ এ, কৃপানিধিরিতি। 
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গড 

আচারকথনাদ্দিব্যগতিপ্রাপ্তিনিদাঁনতঃ১ । 

মন্তার্থ২তত্বকথনাদাগম2 কথিতঃ পরিয়ে ॥ ৪৩ ॥ 

প্রিয়ে, যার সারকথ৷ দিব্যগতিপ্রাপ্তি সেই আচার এবং মহার্থপুর্ণ তত্ব বিবৃত 

করার জন্য আগম বলা হয় । ৪৩ ৃ 

শাকিনীগণপৃজ্যত্বাতারণাভ্তববারিধেঃ | 
পরাদিশক্তিসানিধ্যাচ্ছাক্ত ইত্যভিধীয়তে || ৪9 ॥ 

শাকিনীগণের দ্বারা পৃজিত হওয়ার জন্য, ভবসাগর তরিয়ে দেবার জন্য এবং 
পরাদিশক্তির সান্নিধ্যের জন্য বলা হয় শাক্ত। ৪9 

কৌমারাদিনিরোধত্বীংতলয়জন্মা দি ভঞ্জনাৎঃ | 

অশেষকৃলসম্বন্ধাং কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৫ ॥ 

কৌমারাদি অবস্থা নিরোধের জন্য, মৃত্যু ও জম্মাদি নাশ করার জন্য এবং 
কুলের সহিত অশেষ সন্বন্ধহেতু বলা হয় কৌল। ৪৫ 

পাশৎচ্ছেদকরাদ্দেবি রঞ্জনাৎ পরতেজসঃ । 

যতিভিশ্চিন্ত্যমানত্বাৎ পারম্পর্যমিতীরিতম্ 1 ৪৬ ॥ 

দেবী, পাশ ছেদন করে বলে, পরতেজের রঞ্জন করে বলে এবং যতিদের 

চিন্তার বিষয়ীভূত হয় বলে বলা হয় পারম্পর্য | ৪৬ 

সংসারসারভৃতত্বাং৬ প্রকাশানন্দদানতঃ | 

ষশঃ সৌভাগ্যকরণাৎ সম্প্রদায় ইতীরিতঃ |॥ ৪৭ ॥ 

ংসারের সারভূত হওয়ার জন্য, প্রকাশের আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং যশ 

ও সৌভাগ্য বিধানের জন্য বলা হয় সম্প্রদায় । ৪৭ 

আদিতবাৎ সবমার্গাণাং মনোল্লাসপ্রবদ্ধনাৎ । 

যজ্ঞাদিধর্সহেতুত্বাদায়ায় ইতি কীতিতঃ | ৪৮ || 

সর্মার্গের আদি বলে, মনোল্লাস বধিত করে বলে আর যজ্ঞাদিধন্নের কারণ 

বলে আক্মায় বলা হয়। ৪৮ 

১ তাবিগ,_বিধানতত । ২ ত1 বি গ,__খ, ঘ,-ধত পাঠ; তা বি গ, মহাত্। 

ত1 বি গ,__খ, কৌমার্যাদিদনষেধত্বাৎ £ &,__গ, কৌলমার্গনিৰে ধিত্বাৎ। 

&. গ, ভাবনৎ ;£ &,-ঙ এবং রগ, ভ'জন'ৎ | €? তাবিগ”_খ,পাপ। 

এঁ_-গ, ভূততত্বত্বাৎ । ৭ উ,_-ঙ এবং র গ, প্রবর্তনাৎথ। 

ও 
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শ্রুতানেকমহা মন্ত্রযস্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতাৎ১ । 

শ্রুতো যদনবিচ্ছিন্নাচ্জৌত ইত্যভিধীয়তে২ |119৯ || 
অনেক মহামন্ত্র যন্ত্র তন্ত্রাদি ও দেবতার বিষয় শ্রুত হয়েছে বলে এবং 

শ্রতবিষয়ে অনবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকার জন্য শ্রোত বল! হয়। 

আত্মায়তত্বরূপত্বাচ্চাতুর্যার্থৎনিবপণাৎ। 
রাগদ্েষাঁদিশমনাদাচার* ইতি কীত্ত্যতে ॥ ৫০ ॥ 

আয্মায়ের তত্বরূপ ধারণ করার জন্য, অর্থনিরূপণে চাতুর্য অর্থাৎ নৈপুণ্যের 

জন্য আর রাগছেষাদি প্রশমন করার জন্য আচার বল! হয় | ৫০ 

দিব্যভাবপ্রদানাচ্চ ক্ষালনাৎ কলমষস্থ্য চ। 

দীক্ষেতি কথিত! সপ্তিভববন্ধবিমোচনী« 11 ৫১ ॥ 

দিব্যভাব প্রদান করে এবং কলমষ ক্ষালন করে এইজন্য সাধু ব্যক্তিরা ভব- 

বন্ধনবিমোচনকারিণী দীক্ষা এই নাম দেন। ৫১ 

অহস্ভাবহরাভ্ভীতিমথনাং সেচনাদপিঙ । 

কম্পা*নন্দাদিজননাদভিষেক ইতি স্মৃতঃ || ৫২ ।। 

অহংভাব দূর করার জন্য, ভীতি মন্থন করার জন্য, অভিমন্ত্রিত বারি সেচন 
করার জন্য এবং কল্প হর্ধাদি উৎপন্ন করার জন্য বল। হয় অভিষেক । &২ 

উন্বণত্বাং পরত্বাচ্চ দেবতাপ্রীতিদানতঃ। 

শক্তিপাতনিমিতাদপ্যুপদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৩ ॥। 

উন্বণত্বের জন্য, পরত্বের জন্য, দেবতার প্রীতি সম্পাদনের জন্য এবং শক্তি- 

পাতের নিমিত্ত উপদেশ বল! হয় । ৫৩ 

মননাত্তত্বম্বরূপস্য দেবফ্যামিততেজসঃ । 

ত্রায়তে সবভয়তস্তস্ম'ন্মন্ত্র ইতীরিত2 | ৫৪ 

১ তা বি গ,_ গ, ঘ, স্ততানেকমহামন্ত্রবন্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতং £ এ,_ঙ এবং রগ, সংস্ততা- 

নেকমাহেন্দ্রযন্ত্রতম্ত্রাদিদৈবতাৎ। 

২ ত! বি গ, _খ, শ্রোতারোহপ্যনবচ্ছিন্নীঃ শ্রোতনিতাভিধীয়তে ; &,-ঙ এবং রগ, 

শ্রোতরোপ্যানবচ্ছিন্নাৎ শ্রোত ইত্যভিধীয়তে। | 
৩ তা বি গ”_গ, চাতুর্থাদি ; এ, ঘ, তুর্যার্থন্য ; &,-ঙ এরং র গ, চাতুর্ধাত্ম। 
1৪ তা বিগ” ঘ,ঙ এবং রগ, দাচাখ। 

৫ তাবিগ,__খ,্ধত পাঠঃ তা বি গ, বিমোচনাৎ ; র গ, বিমোক্ষণাৎ। 

৬ তা বি গ, গ, ঘ, অহ্ঙ.কারহরাভীতিকথনাৎ সেচনাদপি ; এ. ঙ এবং র গ, 

অলঙ্কার ইবাভাতি কথনাৎ সেবনাদপি । ৭ তাবিগ।-খ, গ, কলা! । 
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তত্বস্থরূপ' অমিতজ্যোতির্ময় দেবতার মননের জন্য এবং সমস্ত ভয় থেকে 

ত্রাণ করার জন্য বলা হয় মন্ত্র। ৫8 

দেহমাস্থায় ভক্তানাং বরদানাচ্চ পার্বতি । 

তাপত্রয়াদিশমনাদ্দেবতা পরিকীত্তিতা ॥ ৫৫ ॥ 

পার্বতী, ভক্তদের দেহে অবস্থান করে বরদানের জন্য এবং আধ্যাত্মিক 

আধিভোৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রাপত্রয়াদি প্রশমন করার জন্য দেবতা বল! 
হয় । ৫৫ 

দ্যায়োৌপাজিতবিত্তানামঙ্গেযু বিনিবেশনাৎ | 
সবরক্ষাকরাদ্দেবি ন্যাস ইত্যভিধীয়তে | ৫৬ || 

দেবী, ন্যায়োপাজিত বিত্তের অঙ্গে বিহ্যাসের জন্য এবং সবরক্ষাকর হওয়ার 

জন্য হ্যাস এই নাম দেওয়া! হয় । ৫৬ 

মুদং কুর্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি১ চ। 

তন্মণন্মুদ্রা ইতি খ্যাত দশিতব্যা২কুলেশ্বরি ॥ ৫৭ ॥ 
কুলেশ্বরী, দেবতাদের মুদ অর্থাৎ হর্ষ বিধান করে এবং মন দ্রবীভূত করে, 

এইজন্য মুদ্রা নামে খ্যাত । এটি প্রদর্শন করতে হয়। ৫৭ 
অনস্তফলদানাচ্চ ক্ষপিতাশেষকলষাং৩। 

মাতৃকাততয়া লাভকরণাদক্ষমালিকা || ৫৮ ॥| 

অনম্তফল দান করার জন্য, অশেষ কল্মষ নাশ করার জন্য এবং মাতৃকাত্মতা- 

হেতু লাভকর হওয়ার জন্য বল! হয় অক্ষমালিক1। ৫৮ 
মক্লত্বাচ্চ ডাকিন্যা যোগিনীগণস-শ্রয়াৎ। 

ললিতত্বাচ্চ দেবেশি মগুলং পরিকীন্তিতম্ ।। ৫৯ | 
দেবেশী, ডাকিনীর অধিষ্ঠানহেতু মঙ্গলত্বের জন্য, যোগিনীদের সংশ্রয়হেতু 

এবং লালিত্যের জন্য মগুল বল! হয় ৷ ৫৯ ॥ 

কমলাসনবপত্বাল্লঘৃতত্বাদিনাশনাং। 

শমিতাপারপাপাচ্চ কলশঃ পরিকীতিতঃ ॥ ৬০ ॥ 

কমলাসনরূপী বলে, লঘ্ৃতত্বাদি নাশ করে বলে এবং অপার পাপ শমিত 

করে বলে কলশ এই নামে খ্যাত । ৬০ 

যমভূতাদিসর্বেভ্যো ভয়েভ্যোহপি কুলেশ্বরি 

ত্রায়তে সততঞ্চেব তন্মাদ্ যন্ত্রমিতীরিতম্ ॥ ৬১ ॥। 

১ তা বিগ,_ঙ এবং রগ, তারয়স্ভি। ২ এ, তন্মাততন্ত্র ইতি খ্যাতো৷ দশিতব্য£ 

৩ রগ, কল্মষঃ। 
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কুলেশ্বরী, যমভূতাদিস্ব ভয় থেকে ত্রাণ করে, এইজন্য বলা হয় যন্ত্র। ৬১ 

আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্বরোগনিবারণা । 

নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং কথিতং প্রিয়ে | ৬২ ॥। 

নবসিদ্ধি-_সাধারণতঃ অণিমা লণ্ঘম! প্রাপ্তি প্রকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ 

এবং কামবসাক্পিতা এই অস্টসিদ্ধির কথা পাওয়] যায় । এছাড়। সবজ্বত্ব প্রভৃতি 

আরও দশটি সিদ্ধির কথা পাওয়া যায় ব্রহ্গবৈবর্তপ্ুরাণে । (- দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, 
সিদ্ধিশব )। এখানে নবসিদ্ধি বলতে কি বোঝান হয়েছে ত1 একমাত্র সম্প্রদায়- 

বিদ্ সাধকের বলতে পারেন । তবে আমাদের অনুমান উপর্যুক্ত অষ্টসিছ্ি 

এবং আত্মসিদ্ধি এই নবসিদ্ধি । 

প্রিয়ে, আত্মসিদ্ধি প্রদান করে বলে, সবরোগ নিবারণ করে বলে আর 

নবসিদ্ধি প্রদান করে বলে আসন বলা হয় । ৬২ 

মায়াজালাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাঁৎ । 

অষ্টদ্ৃঃখাদিবিরহান্মদ্যমিতাভিধীয়তে ॥। ৬৩ || 

মায়াজালাদি নাশ করার জন্য, মোক্ষমার্গ নিরপণের জন্য এবং অষ্ট ছুংখাদি 

বিরহিত করার জন্য মদ্য এই নাম দেওয়] হয় । ৬৩ 

মহাদানার্থরূপত্বাদ্ যাগভূম্যেককারণাৎ । 

মদ্তাবজননাদ্দেবি মদ্যমিত্যভিধীয়তে || ৬৪ ॥| 

মহাদানার্থরূপত্বাদ__মহাদানের অর্থরূপত্বহেতু অর্থাৎ তাঁপর্ধ প্রকাশ করে 
বলে। যাগভূম্যেককারণাৎ__একমাত্র যাগভূমি অর্থাং পুজার ক্ষেত্র এর 
ব্যবহারের কারণ বলে । মন্তাবজননাং__গিবভাঁব উৎপন্ন করে বলে। 

মহাদানের তাৎপর্য প্রকাশ করে বলে এবং একমাত্র পূজার ক্ষেত্রই এর 

ব্যবহারের কারণ বলে আর মভ্ভাব উৎপন্ন করে বলে বলা হয় মদ্য । ৬৪ 

স্ুমনসঃ সেবিতত্বাদ্ রাজ্যদত্বাং সদ) প্রিয়ে । 

স্বরাকারপ্রদানত্বাং সূরেতি পরিবীত্তিতা || ৬৫ |! 

স্বমনসঃ সেবিতত্বাং__দেবতারা বা শোভবুদ্ধি ব্যক্তিরা এটি সেবা করেন 
বলে। রাজ্যদত্বাং__রাজ্য দান করে বলে অর্থাং রাঁজ্যলাভে যে আনন্দ সুরা! 

পখনে সেই আনন্দ হয় বলে । | ৰ 

প্রিয়ে, সুমনারা সেবা করেন বলে, সদ। রাজ্য দান করে বলে এবং দেবরূপী 

করে দেয় বলে সুর। নামে খ্যাত । ৬৫ 

অম্বতাংশুত্বরূপত্বান্মত্যুভীতিনিবারণাৎ। 

তত্বপ্রকাশহেতুত্বাদম্বতং কথিতং প্রিয়ে || ৬৬ ॥ 
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প্রিয়েঃ অস্থতকণাস্বরূপ বলে, ম্বত্যুভয় নিবারণ করে বলে এবং তত্বপ্রকাশ 

করে বলে বঙ্গ হয় অম্বত । ৬৬ 

পানাঙ্গবিশ্বরূপত্বাৎত্রিচতুঙ্ককলাশ্রয়াং । 

পতিতত্রাণনাদ্দেবি পাত্রমিত্যভিধীয়তে 1 ৬৭ ॥ 

পানাক্ষবিশ্বরূপত্বাং__পানাঙ্গ বিশ্বরূপ বলে অর্থাৎ পানাঙ্গ এই বস্তটি_ 

স্বর্ূপতঃ বিশ্বরূপ বলে, বিচ্ছিন্ন পাত্রমাত্র নয় বলে। 

ত্রিচতুষ্কল1-_ত্রিকল ও চতুষ্কলা। ভ্রিকলা-__সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কল । 
চতুষ্কলা__তন্ত্রশীন্্র অনুসারে শক্তির কলারূপ চতুবিধ__পূর্ণকলা, কলা, 

অংশ এবং অংশাংশ ।-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ 5981 

পানাঙ্গ বিশ্বরূপ বলে, শ্রিচতুষ্কলার আধার বলে এবং পতিতকে ত্রাণ করে 

বলে পাত্র এই নাম দেওয়া হয় । 

আশুশুক্ষণিরূপত্বাদ্ধাতৃদে বপ্রিয়াদপি । 

রক্ষণাদপি চাধেয়স্যাধারং তু বিহৰূধাও ॥ ৬৮ ॥ 

আশুশুক্ষণিরূপত্বীং--অগ্রনির রূপ বলে। 

অগ্নির রূপ বলে, ধাতৃদেবের প্রিয় বলে এবং আধেয়ের রক্ষণ করে বলে 

জ্ঞানী ব্যক্তির আধার বলে জানেন । ৬৮ 

মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সংবিদাঁনন্দদানতঃ। 

সবদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইতাযভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥ 

দেবী, মাঙ্গল্যজনক বলে, চেতন।য় আনন্দ-সঞ্চারকারী বলে এবং সর্ব 

দেবতার প্রিয় বলে বল। হয় মাংস । ৬৯ 

পুর্জন্মানুশমনাজ্জন্ম১ ৃবত্যুনিবারণাৎ। 
সম্পুর্ণফলদানাচ্চ পুজেতি কথিতা প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥ 

প্রিয়ে, পূর্বজন্মের অনুশমনের জন্য, জন্মমৃত্যু নিবারণের জগ্য এবং সম্পূর্ণফল 

দানের জন্য বল] হয় পূজা । ৭০ 

অভীষ্টফলদানাচ্চ চতুর্ব্গফলাশ্রয়াৎ। 
নন্দনাৎ২ সবদেবানাম্চনং সমুদীহৃতম্ ॥ ৭১ ॥ 

অভীষ্টফল দান করে বলে, চতুর্বগফলের আধার বলে এবং সর্বদেবতার 
আনন্দ বিধান করে বলে অন বলা হয়। ৭১ 

১ তা বিগ,” _ঙ এবং র গ, দপস্বত্যু। ২ এ, বন্দনাৎ। 
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তত্বাত্মকস্য দেবস্য পরিবারবৃতস্য চ। 

নবানন্দপ্রজনন্যত্তর্পণং১ সমুদাহ্ৃতম্ ॥ ৭২ ॥ | 

পরিবারদেবতাদের দ্বারা পরিরৃত তত্বাক্ক দেবতার নব আনন্দ জন্মায় 

বলে তর্পণ বল! হয় । ৭২ 

গভীরাপায়২দৌর্ভাগ্যক্লেশনাশনকারণাং ৷ 

ধর্মজ্ঞানপ্রদাঁনাচ্চ গন্ধ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৩ ॥ 

গভীর সঙ্কট দৌর্ভাগ্য ও ক্লেশ নাশ করার জন্য এবং ধর্সজ্ঞান প্রদান করার 
জন্য বলা হয় গন্ধ। ৭৩ 

আঘ্রাণনপ্রজননান্মোক্ষমার্গপ্রদর্শনাৎ । 

দগ্ধতুঃখাদিদমনাদামোদ ইতি কথ্যতে ॥ ৭৪ ॥ 

আত্রাণনপ্রজননাং__-আঘ্রাণন অর্থ তৃপ্তি। অতএব, তৃপ্তি উৎপাদন করে 

বলে। 

আঘ্বাণন উৎপাদন করে বলে, মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করে বলে এবং দগ্ধ- 

'দুঃখাদি দমন করে বলে বলা হয় আমোদ । ৭৪ 

অন্নদানাৎ কুলেশানিত ক্ষপিতাশেষকল্মষাং। 
তাদাত্স্যগকরণার্দেবি অক্ষতাঃ পরিকীন্তিতাঃ ॥ ৭৫ ॥ 

ওগো কুলেশানী, অন্নদানের জন্য, অশেষ কল্মষ নাশ করার জন্য এবং 
তাদাত্ম্য বিধান করার জন্য বল! হয় অক্ষত । ৭৫ 

প্রণ্যসংবদ্ধনাচ্চাপি পাপোঘপরিহারতঃ | 
পুঙ্কলার্থপ্রদানাচ্চৎ প্রৃস্পমিত্যভিধীয়তে ॥ ৭৬ ॥ 

পৃণ্য সম্যক্ বৃদ্ধি করার জন্য, পাঁপসমূহ অপনয়নের জন্য এবং প্রষ্কল অর্থ 
প্রদান করার জন্য বলা হয় পৃষ্প। ৭৬ | 

ধৃতাশেষমহাদোষপুতিগন্ধ প্রভাবতঃ। 

পরমানন্দজননাদ্ধূপ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৭ ॥ 

ধৃত অর্থাৎ অপনীত করে পুতিগন্ধজাত অশেষ মহাদোষ আর পরমানন্দ 
উৎপন্ন করে এই জন্য ধূপ এই নাম দেওয়া হয় । ৭৭ 

তা বি গ,__খ, নিরানন্দপ্রজননাতর্পণং ; এ, _গ, প্রদানাচ্চ তর্পশং । 

তা বি গ,-ঙ এবং র গ,ধৃত পাঠ $ তা বি গ, গম্ভীরাপার | 

তা বি গ, খ* অমলত্বাৎ কুলেশ'নি ; এঁ,_-ঙ এবং রগ, আত্মজ্জান প্রদানাচ্চ | 

তা! বি গ»_৩ এবং রগ, তদাত্ম। 

তা বি গ,-_-গ, পুষ্কলানন্দদানাচ্চ ; &)-__ঘ, পুফলান্প্রদানাচ্চ । ছি 60 ও // ৭ 
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দীর্ঘাজ্ঞানমহাধ্বাস্তাহম্কারপরিবর্জনাৎ। 
পরতত্বপ্রকাশাচ্চ দীপ ইত/ভিধীয়তে ॥ ৭৮ ॥ 

দীর্ঘ অর্থাৎ অতিপ্রবল অজ্ঞান, মহা তিমির এবং অহঙ্কার পরিহার করার 

জন্য আর পরতত্ব প্রকাশের জন্য বল! হয় দীপ। ৭৮ 

মোহধ্বান্তপ্রশমনাৎ ক্ষয়াতিবিনিবারণাং১ । 

দিব্যরূপপ্রদানাচ্চ পরতত্বপ্রকাশনাৎ। 

খ্যাঁতে। মোক্ষো দীপ ইতি মোক্ষমার্গিকসাধনঃ ॥ ৭৯ ॥ 

মোহধ্বান্ত প্রশমন করে বলে, ক্ষয় এবং আতি নিবারণ করে বলে, দিব্যরূপ 

প্রদান করে বলে, পরতত্ব প্রকাশ করে বলে আর মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন 

বলে মোক্ষদীপ এই নামে খ্যাত । ৭৯ 

চতুবিধং কুলেশানি দ্রব্যঞ্চ ষড়রসান্থিতম্। 

নিবেদনাত্তবেতৃপ্তিনেবেদ্যং সমুদাহতম্ ॥ ৮০ ॥ 

চতুবিধং দ্রব্যং__চব্য, চৃষ্ত, লেহা, পেয় এই চতুবিধ খাদ্যদ্রব্য । 

ষড়্রসীন্বিতং__-মধুর লবণ তিক্ত কষায় অন্ধ এবং কটু এই ষড়রসমৃক্ত । 

ওগো কুলেশানী, ষড়রসান্বিত চতুবিধ দ্রব্য নিবেদিত হলে তৃপ্তি হয় বলে 

নৈবেদ্য বল। হয় ॥ ৮০ 

বন্ুপ্রকারবিচরভূতৌঘপ্রীতিকারণাৎ২ । 

লিপ্তপাপপ্রশমনাদ্ৰলিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৮১ ॥ 

বহুপ্রকারে বিচরণশ্মীল ভূঁতসমূহের প্রাতিকর বলে এবং লিপ্তপাপ নাশ 
করে বলে বলি এই নাম দেওয়। হয় । ৮১ 

তত্বত্রয়বিশুদ্ধিঃ স্যাত্বংসেবাওমাত্রতঃ গ্রিয়ে । 

তত্বপ্রকাশহেতুত্বাত্তত্বত্রয়মিতীরিতম্ ॥ ৮২ ॥ 

প্রিয়ে, তোমার সেবামাত্র তত্বত্রয়ের বিশুদ্ধি হয় । তত্বপ্রক্ণাশ করে অর্থাৎ 

আত্মতত্ব বিদ্যাতত্ব ও শিবতত্ব এই তত্বত্রয় প্রকাশ করে বলে তত্ুত্রয় বলা 

হয়। ৮২ 

চতুর্বগফলাবাপাৎ লুগিতাগ্জ্ঞানৰন্ধনাং। 

কল্যাপধর্মমূলত্বাচ্চলুকং* কথিতং প্রিয়ে ॥ ৮৩ ॥। 

১ তা বিগ,_ক, পাপজন্মনিবারণাৎ; এ,_-খ, ক্ষয়োৎপতিনিবারণাৎ; এ,-ঘ, 

ক্ষয়জন্মনিবারণাৎ। 
২ তা বিগ,-ঙ এবং ঘর গ, বিনিবারণাৎ। 

৩ এ, ঘ্বংসর1। ৪ এ, পোন্সোচিতা । ৫ এ, চকুকং। 
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প্রিয়ে, চতুরর্গ ফল প্রাপ্ত হয় বলে, অজ্ঞানবন্ধন থেকে ছিনিয়ে নেয় বলে 

এবং কল্যাণধর্্ের মূল বলে চলুক বলা হয় । ৮৩ 
প্রকাশাঁনন্দজননাৎ সামরস্থযপ্রদানতঃ | 

দর্শনাৎ পরতত্ৃৃস্য প্রসাদ১ ইতি কথ্যতে ॥ ৮৪ ॥ 

প্রকাশানন্দ উৎপাদন করে এইজন্য, সামরষ্য প্রদান করে এইজন্য এবং 

পরতত্বের দর্শন অর্থাৎ প্রকাশনের জন্য বল! হয় প্রসাদ | ৮৪ 

পাশসংছেদনাদেেবি নরকম্য নিবারণাং২ । 

পাবনা পরমেশানি পানত৩মিত।ভিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥ 

দেবী, ওগে। পরমেশ্বরী, পাশ ছেদন করার জন্য, নরক নিবারণ করার জন্য 

এবং পাবন করার জন্য বল হয় পান। ৮৫ 

কম্ণণা মনসা] বাচ। সর্বাবস্থাসু সর্বদা ৷ 
সমীপসেবা বিধিন1* উপাস্তিরিতি কথ্যতে 1 ৮৬ ॥ 

কনে মনে বাক্যে সবাবস্থায় সর্বদা যথাবিধি সমীপসেবাকে বলে 
উপান্তি । ৮৬ 

পঞ্চাঙ্গোপাসনোনইদেবতা প্রীতিদানতঃ। 

পুরশ্চরতি ভক্তস্য তত পুরশ্চরণৎং প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥ 

পঞ্চঙ্গোপাসনেন- পঞ্চাঙ্ক উপাসনা দ্বারা। প্ররশ্চরণসম্পর্কিত পঞ্চাঙ্গ 
উপাসন' সম্বন্ধে মতভেদ আছে । যেমন ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ 

অভিষেক এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসন। । মেরুতন্রমতে জপ হোম 
তর্পণ মার্জন এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা । আঁবাঁর কুলার্ণবতন্ত্রের 
( ১৫।৮ ) মতে ত্রেকালিকী পুজা, নিত্য জপ ও তর্পণ, হোম এবং ব্রাক্মণভোজন 

এই পঞ্চাঙ্গ উপাসন।। 

প্রিয়ে, পঞ্চাঙ্গ উপাসন। দ্বার। ইষ্টঈদেবতার প্রীতিবিধান করে এবং ভক্তের 

আগে আগে চলে এইজন্য এটি পুরশ্চরণ | ৮৭ 

আবাহনাদিকর্মনাণি ষোড়শ দ্বাদশ বধি । 

বিধিনাচরণং প্রোক্তং উপহারমিতি স্মৃতম্ || ৮৮ ॥। 
আবাহনাদি কর্মের ষোড়শ বা দ্বাদশাবধি যথাবিধি অনুষ্ঠানকে উপহার 

বল হয় । ৮৮ 

১ তা বি গ,-ঘ,ঙউ এবং রগ, আনন্দ । 

২ তা বিগ,--ঙ এবং রগ, নবতত্ৃস্য ধারণ!ৎ। ৩ এ&--উ, ম্বান। 

৪ তা বি গ,-ঘ, ও এবং র গ,স্ধৃত পাঠঃ তা বি গ, বিধিবৎ। 
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সম্পুজ্য সাবৃতং১ দেবং ষোড়শৈরুপচাঁরকৈ£ঃ। 
হস্বস্থানপ্রেষণং প্রোক্তমুদ্বাসনমিতি প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥ 

স্বস্থানপ্রেষণং-স্বস্থানে প্রেরণ । সাধকের হৃদয় তার ইফ্টদেবতার স্থান । 

ক্রিয়াসারসংগ্রহে বল। হয়েছে-_“সাধক পুজান্তে দেবতার কাছে বর প্রার্থনা 

করে তাকে স্বহৃদয়ে উদ্ধাসন করবেন ।”-_দ্রঃ পুরশ্চধধার্ণব, তরঙ্গ ৬, পৃঃ ৫১৩। 
প্রোক্তমুদ্বাসনম্-স্থলে ত1 বিগ; ধৃত পাঠ প্রোক্তং মুদ্বাসনম্। আমাদের 

মনে হয় এই পাঠে লিপিকর প্রমাদ ঘটেছে । মুক্তিযুক্ত প্রসঙ্গসন্মত পাঠ হয় 

প্রোক্তমুদ্বাসনম্। আমরা তাই গ্রহণ করেছি । 

প্রিয়ে, ষোড়শোপচারে আবরণদেবতাসহ দেবতার পুজা করে তাকে 

স্বস্থানে প্রেরণকে বলে উদ্বাসন | ৮৯ 

দেবং পুজার্থমাহবানমাবাহনমিতি স্মৃতম্ । 

আসনে সন্নিবেশঃ স্যাৎ স্থাপনং কুলনায়িকে ॥ ৯০ || 

ওগো! কুলনায়িকণ, দেবতাকে পুজার্থে আহবান কর!কে বলে আবাহন। 

তাকে আসনে সন্নিবিষ্ট করাকে বলে স্থাপন । ৯০ 

অন্যেন্যসম্মখাকারঃ সন্নিধাপনমীরিতম্। 

যত্র কুত্রাপাচলনং সন্নিরোধন শীরিতম্ 1 ৯১ ॥। 

আরাধক ও আরাধ্যের পরস্পর সম্মু্ীকরণকে বলা হয় সন্নিধাপন। যে- 

কোনো স্থানে না-চলাকে বলে সন্নিরৌধন। ৯১ 

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাং সকলীকৃতি2 | 

আচ্ছাদনং সমৃদ্দিষ্মবগুষ্ঠনমীরিতম্ ।। ৯২ || 

দেবতাঙ্ষে যড়ক্ষন্যাস সকলীকরণ । দেবতার শাস্ট্রোস্ত আণচ্ছ।দনকে বলে 

অবগুগ্ঠন। ৯২ 

দর্শনং ধেনুমুত্রায়া২ অস্বতীকরণং প্রিয়ে । 

ক্ষমস্খেত্যঞ্জলিদ্দেবি৩ পরমীকরণং পরিয়ে । 

স্বাগতং কুশলপ্রশ্নং৪ নিগদেদ্দেবতা শ্রতঃ ॥ ৯৩ || 

অম্বতীকরণং--অস্বতীকরণ। “অম্বতীকরণের বিধান--সাধক তিনবার 

করে মূলমন্ত্র, দীপনীমন্ত্র এবং অ-কারাদি ক্ষ-কারাস্ত মাতৃক।বর্ণ উচ্চারণ করতঃ 

ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে অর্্যোদকের দ্বারা অস্থতবর্ষণবুদ্ধিতে দেবতার মস্তক 

১. তা! বি গ”প্ুত পাঠ; তা বিগ, সাবৃতিং। ২ তা বি গ৮ও এবং র গ, দর্শয়েছেন্ু- 
মু্রাঞ্চ। ৩ এ» ক্ষমস্্েত্যঙ্থুলির্দেবি । ৪ রগ, কুশলং প্রশ্নং | 
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সিঞ্চিত করবেন। এরই নাম অস্বতীকরণ।”- দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি- 
সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৩০। 

পরমীকরণং_-পরমীকরণ । টিসি (তরক্ষ ৫, পৃঃ ৩৪৬) বল। 

হয়েছে সাধক মহামুদ্রা করে দেবতার মস্তকে পরমাম্বতবর্ষণুদ্ধিতে মূলমন্ত্র 
উচ্চারণ করে অম্বকদেবতা, পরমীকৃত। হও, পরমীকৃতা হও, এই বলে দেবতার 
পরমীকরণ করবেন । 

ক্ষমস্বেতি-_ক্ষম।! কর এই বলে । বৃহততন্ত্রসারে ( ১০ম সং, পৃঃ ৯৯ ) উদ্ধত 

বচন-_-ততো। দেবতাঙ্গে আবরণদেবতা বিলোপ্য, ক্ষমস্বেতি বিসর্জনং কৃত্বা, 

সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুস্পৈঃ সাদ্ধমাপ্রায় স্বহৃদয়মানয়েং__“অনন্তর দেবতার 
শরীরে আবরণদেবত। বিলীন হইয়াছে, এই প্রকার চিত্ত। করিয়া «“ক্ষমস্থা” 

বলিয়! বিসর্জন করিৰে। তৎপরে সংহারমুদ্রা! দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া আঘ্রান 

করত সেই পুষ্পের সহিত দেবতার তেজস্থীয় হৃদয়ে আনয়ন করিবে ।” এ 
ব্যাপারটি উদ্বাসনের অন্তর্গত । এইজন্য, পরমীকরণের সঙ্গে 'ক্ষমস্ব* কিভাবে 

যুক্ত হল তা দুর্ত্তেয়। এটি সন্প্রদায়গত কোনো৷ বিশেষ পদ্ধতিসম্মত হতে 
পারে। আবার উদ্বাসস আর পরমীকরণ এই উভয়ের মধ্যে লিপিকরেরা 

কিঞ্চিত গোলমাল করে ফেলেছেন একরূপও অনুমান করা যায় । 

প্রিয়ে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন অম্বতীকরণ। প্রিয়ে, ওগো! দেবী, ক্ষমস্ব এই বলে 
বদ্ধার্জলি হওয়! পরমীকরণ । ৯৩ 

পাদ্যং শ্যামাকনূর্বাৰজবিস্টুক্রান্তাভিরুচ্যতে | 
' জাতীলবঙ্গকক্ষালৈরুক্তমাঁচমনীয়কম্ ॥ ৯৪ ॥ 

বিস্ুক্রান্ত/ভিঃ__বিঞ্ুক্রান্তাশ্রেণীর তন্ত্রের দ্বারা । “তন্ত্রশান্ত্রে তিনটি 
ভৌগ্মোলিক বিভাগ নির্দেশ কর! হয়েছে__বিস্ুুক্রাত্তা রথক্রান্তা ও অস্বক্রান্তা । 
অশ্থব্রণস্তাকে গজক্রান্তাও বল! হয় । শক্তিমঙ্গলতন্ত্র অনুসারে বিন্ধ্যপর্বত থেকে 
চট্টল পর্যন্ত বিঝুক্রান্ত ।”-_দ্রঃ শান্ত্রমূলক ভারতীয় শকিসাধনা, ১ম সং, ১০১৪। 

এই বিস্ুত্রান্তার তন্ত্রগুলিকে বল! হয় বিদুক্রান্তাতন্ত্র বা বিস্ুক্রান্তা শ্রেণীর 
তন্ত্র । | | 

বিসুক্রান্তঃমতে পাদ্যে থাকবে শ্যামাক দুর্বব ও জল আর আচমনীয়ে 

থাকবে জায়ফল লবঙ্গ ও বনকপ্পুর । ৯৪ 

অখিলাঘপ্রশমনাদ্ধনপুত্রবিবর্ধনাৎ । 

অনর্থফলদানাচ্চ অধ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৫ ॥ 
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অখিল পাপ প্রশমন করে বলে, ধন ও পুত্র বৃদ্ধি করে বলে এবং অমূল্য 

ফল দান করে বূলে বলা হয় অর্থ্য । ৯৫ | 

সিদ্ধার্থমক্ষতঞ্চৈব কুশাগ্রং১ তিলমেব চ। 
যবং গন্ধঃ২ ফলং পুষ্পমফীঙ্থার্ধ্যং প্রকীত্তিতম্ ॥ ৯৬ ॥ 

সাদ! সরষে, খই, কুশাগ্র, তিল, যব, চন্দন, ফল ও পুস্প এই অফাঙ্গ অর্খ্যের 
কথা বল। হয় । ৯৬ 

মধ্বাজ্যদধিভিঃ প্রোক্তো মধুপর্কঃ কুলেশ্বরি | 
দেহপ্রক্ষালনং স্লানং সৃগন্ধিসলিলৈ সহ ॥ ৯৭ ॥ 
চন্দ্রণ্ন্দনকন্তুরীকালাগুরুভিরুচ্যতে । 

অধ্টাঙ্গপ্রণিপাতত্ত কথিতং বন্দনং প্রিয়ে ॥ ৯৮ ॥ 

কুলেশ্বরী, মধু ঘ্ৃত ও দধিদিয়ে তৈরী দ্রব্কে বলা হয় মধুপর্ক। চন্দ্র 

অর্থাৎ কর্পুর চন্দন কন্তুরী কালাগুরু দ্বার] সুগন্বীকৃত জলে ম্নানকে বলে 
প্রক্ষালন । প্রিয়ে, অফ্টাঙ্গ গুণিপাতকে বলে বন্দনা । ৯৭-৯৮ 

এতচ্চরাচরং* সবং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 

তৎক্ষেত্রং পালিতং যেন ক্ষেত্রপালঃ স উচ্যতে ॥ ৯৯ ॥ 

এই চরাচর সমস্তকেই বলা হয় ক্ষেত্র । সেই ক্ষেত্র যার দ্বারা রক্ষিত হয় 

তাকে বলা হয় ক্ষেত্রপাল । রা 
ইতি তে কথিত কিঞ্চিং গুরুনামাদিবাসনা | 
সমাসেন মহেশানি যে! জানাতি স কৌলিকঠ* ॥ ১০০ ॥ 

মহেশানী, এই তোমাকে গুরুনামাদি বাসন। সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু 

বললাম । এ সব যেজানে সে কৌলিক। ১০০ 

রহস্যাতিরহ্ষ্যানাং রহস্যোহয়ং মহেশ্বরি | 

 উদ্ধাক্মায়ঃ সমাখ্যাতঃ সমাসেন ন বিস্তরাং ॥ ১০১ ॥ 

_ মহেম্বরি, রহ্হ্যাতিরহস্যের যা রহস্য সেই উদ্ধাক্সায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বল! 

হল, বিস্তারিতভাবে নয় ॥। ১০১ | 

কুলার্ণবমিদং শান্ত্রং ষোৌগিনীনাং হৃদি স্থিতম্* | 

প্রকাশিতং ময়। চাদ্য গোপনীয়ং প্রযত্ুতঃ ॥ ১০২ ॥ 

১ তা বিগ,_ক, কুলাগ্র। ২ রগ, গন্ধং। ৩ তাবি গ,--ক, গন্ধ। 

৪ এ,_ক, ঘ, এতচ্চাবরণং ; এঁ,_গ, এতছুচ্চারণং | 

৫.. 5৩ এবং র গ,-ধুত পাঠ $ তা বি গ, পৃজকঃ ; এ;-খ, দেশিকঃ। 

৬ এ" ক, ঘ, যোগিনামুপবণিতম্ ; এগ, সবসারমিদং প্রিয়ে॥ 

২৯ 



স্তোক্িস্ীবেক হতে ভবস্থিত এই কুলার্ঁকশান্ত্র আমি আজ প্রকাশ করলাম । 
এটি বিশেষ যত়ে রক্ষণীয় ৷ ১০২ 

পুস্তকঞ্চ মহেশানি পশুগুছে১ ন মিক্ষিপেং 
ন' দন্যাৎ পশুহন্তে চ ন পঠেৎ পশুসমিধো । 

ন পঠেদাসবোল্লাসং গ্রন্থং ভূমো ন মিক্ষিপেত ॥ ১০৩ ॥ 

মহেশানী, এই প্রস্তক পণশুগুহে ফেলে যেতে নেই, পশুর ভাতে দিতে নেই, 
পশুর সান্নিধ্যে পাঠ করতে নেই। আসবপানে উষ্লাসয়ুক্ত অবস্থায় পাঠ 

করতে নেই । গ্রস্থ মাটিতে ফেলতে নেই। ১০৩ 

নিত্যং সম্পৃজয়েত্তজ্য। জানীয়াদ্ গুরুরজ,ভ31 

নাপুত্রায় প্রন্বক্তব্যং নাশিস্যায় কদাচম ॥ ১০৪ ॥ 

এটি গুরুম্বখে জানতে হবে এবং নিত্য ভক্তিভরে এর পুজা করতে হবে । 
যে গ্ুত্র নয়, যে শিল্ঠ নয়, এমন কাউকে এটি কখনো৷ বলতে নেই । ১০৪ 

স্লেহাল্লোভাতয়াদুত্কা সোহচিরান্নশ্যতি গ্রুবম্ৎ । 
দেবি যদ্ধিদ্যতে প্রাজ্জেও ততং কিঞ্চিন্য়োদিতম্ ॥| ১০৫ | 

সাধকানাং হিতার্থায় ভুক্তিম্বুক্তিফলৈষিণাম্ । 
যশ্চোর্ধায়ায়মাহাত্্যং পঠেত ভ্্রীচক্রসমিধৌ 11 ১০৬ ।। 

ভক্ত! পরময় দেবি যঃ শুণোতি স কৌলিক2। 
ব্রতং স্লানং তপস্তীর্ঘং যজ্ঞদেবার্চনাদিযু ॥ ১০৭ ॥ 
যংঃ ফলং কোটিগুপণিতং লভতে নাত্র সংশয় 2 । 

তৎসন্নিধে সন্নিবসেন্নাত্র কার্ধা বিচারণা || ১০৮। 

স্পেহবশে লোভে পড়ে বা ভয়ে ষে এটি বলে সে অচিরে নিশ্ষিত বিনাশপ্রাপ্ত 

হয়। দেবী, প্রাজ্ঞের নিকট যা আছে তারই কিঞিং আমি ভুিম্ুক্তি- 
ফলাকাজ্জী সাধকদের হিতের জন্য বললাম। দেবী, যে চক্রয়াছধিধ্ে প্ররম 

ভক্তি সহকারে এটি পাঠ করে বা এর পাঠ শোনে সে কৌলিক। ব্রত স্লান 
তপস্যা তীর্থগমন যজ্ঞ দেবার্চনাদি করলে যে-ফল লাভ হয় সে নিঃসংশয় তার 

কোটিগুণ ফল লাভ করে এবং তোমার সান্নিধ্যে বাস করে, এ বিষয়ে বিতর্ক 

চলে না। ১০৫-১০৮ 

১ রগ, পণুগেছে। ২ ত্বা বিগ, গরেগ্রেো ভগ্গিম্যস্তি । 

ও ও, দেবি মায়! বাগ্রাৎ। ৪ রব পার; ভা ঝিগ, তৎ। 



& সপ্তদশ উল্লাসঃ ৪৫১ 

ইতি শ্ীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষঘারে মহারহস্যে সর্বাগমোতমোতভমে সপাদহ 
'লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমণতণ্ড উর্ঘায়ায়তন্ত্রে সপ্তদশ উল্লাসঃ ॥ ১৭ ॥ 

॥ সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ॥ 

সপাদলক্ষশ্োকবিশিষ্ট নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহ্ সর্বাগমোতমোতষ 

ল্লীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উধ্বণম্বায়তন্ত্রে সপ্তদশ উল্লাস সমাপ্ত । ১৭ 

গ্রন্থ সমাপ্ত । 
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সদা ১১০১৩. 

মৈথুন ১৩৬, ২৩৬৮ 

যোক্ষ ৩, ৫-৬৯ ১৪০ ২০০২১, ৫৩, হষ্, 

৩৭০৩৮, ৫হ, ৬৭, ৭৪০৭৫ ৮ ১৩১), 

১৮৫ ৩৫৮) ৩৩২০৬৬) ৩৭৪ 

মোক্ষদীপ,-ব্যাখ্য1 ৪৫ 
যন্ত্র ১৫৮/ ২৫৭, ৩২৭-২৮, ৪৪৫৩৬, 8৩$ 

ছব্যাখ্যা। ৪৪8২. 

হম যোগাঙ্গ ) ২৮৬, 
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২১৯২১ ২২৫-২৬, ২৩৫৪ ৩২১, 

সব্যাখ্য। ৪৩৫ 
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শাক্তপীঠ ২৭৮ 

-শাক্তাভিষেক ১৪০, ৩৩৮ 
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ঁ 
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৩২৫০ ৩২৭, ৩৪৭৪ ৩৫২-৫৩১ ৩৫৭৮) ৩৯৪, 

শিবতত্ব 

শিবের পঞ্চমুখ 

৪৩৬ 

১৭৫, ১৭৭-৭৯, ৩২৩-২৪ 

৩১, ৬৪, ২৪০৩ 

শিষ্য ৩২, ৪২, ১৪১, ১৭৬, ১৭৮-৭৯, ২৬৮, 

২৭২৯ ২৯৫-২৯৮, ৩০০-০৫৪ ৩১০৪ ৩১৩, 

৩৩১-৩২১ ৩৪২-৪৫১ ৩৪৮) ৩৫০৪ ৩৫২৭৪, 

৩৫৭, ৩৬০,শব্যাখ্যা ৪৩৬ 
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শুভাগম পঞ্চক ৪১ 
শেষিকামন্ত্র ১৭৪ 
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শ্রেয় ১২ 
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স্বপচী ১৭০ 
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ষযট্কর্ম ৩৯৯১ ৪০০-০১, ৪২৪১ ৪২৭ 

ষট্চক্র ৪১৮ 

ষটশন্রিংশতত্ব ১৭৬) ৩২৭ 

ড় গুণ ২৯১ 
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ষড়.বিধ বেধ ৩২২ 

যোড়শদান ১২৮ 
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শক 

যোড়শাধার 

যোঢ়ান্যাস 

সংযমী,ব্যাখা! 

সংসার 

সকলীকরণ 

সঙ্গ 

সংশিত্ ( লক্ষণ ) 

সদৃগুর (লক্ষণ ) 

২১৪ ১৭৭) .২$৯-২০৪ ৩২০ ৩৫২ সদাশিব 

সন্ধিবর্ণ 

সন্ধ্যক্ষর 

সন্ধ্যা 

সন্নিধাপন 

সপ্ত আচার 

সপ্ত উল্লাস 

সপ্তবিধ। দীক্ষা 

সময় 

সময়াখ্য৷ দীক্ষা 

সময়াচার 

সমাধি 

সপ্রদায় 

সবৃতত্ব 

সহজশ্ি 

সহজ 
সহজাবস্থ! 
সহতরার 

সাকার ধ্যান 

সাধক,-ব্যাখ্যা 

সাধিকা দীক্ষা 

সাধ্যমন্ত্ 

সিদ্বক্ষেত্র 

সিদ্ধমনতর 

শবাসৃচী 

পৃঃ 

৩২২ 

৪০.৪৯১ 

৪৩৫ 

১৫০১৬ 

১৪৪, 8৪৭ 

১৪০১৫ 

৩৪০১৬ 

৩১৬-১৮ 

৩৬৫ 

৩৯১ 

৮৭১ ২০৯ 

8৪৭ 

৩৩ 

১৭৫৭) ১৮৭ 

৩৪৯ 

৩৬ 

৩৪৯. 

৪৯৮৪২ ১৩৫১ ২৮৩ 

১৪৯৯১ ২০৯১ ২১২-১৩১ ২১৫ 

২৪০,-ব্যাখ্য। ৪৩৯ 

৩.৩-২৪ 

৪০৯ 

১৭১ 

২১৮ 

১, ১৩৮, ৩২৯ 

২১১ 

৪৩৩ 

৩৪৯ 

৩৮৩-৮৪) ৩৮৬ 

৭ 

৩৮৩-৮৪৪ ৩৮৬১ ৪ ১২. 

৪৬১. 

শব পৃঃ 
সিদ্ধান্তাচার, ৩৩-৩৫ 
সিদ্ধাভিষেক ৩৫৫ 

সিদ্ধোঘ গুরুপঙ.ক্তি ১৫৪-৫৫, ৪১১ 
সৃধাপান | ১৮ 
সুরা ৫৮৬০, ১২১-২২,-ব্যাখযা ৪৪২ 
সবলক্ষণা শক্তি ১৬৯, ১৭১ 
যৃবুন্ন। 

৩৭০ 

সৃসিদ্ধমন্ত ৩৮৩-৮৪, ৩৮৬ 
সুচক 

৩৩৭. ও৮ 

সূক্ষ্ম শরীর ৫ 
ূর্যকাত্ত গুরু ৩৩৮ 
সুিকলা ১৪৮ 
পেবক 

৩৮৫-৮৬ 

সৌম্যকলা! ১৪৭, 
সৌমযমন্্ ৪১৩ 
সৌরকলা ১৪৮ 
হানশুদ্ধি ১৪৩ 
হাপন 88৭ 
স্গর্শদীক্ষা ৩৪৭, ৩৫১ 
স্য়স্ুলিক্ক ১৮১১ ২৮৫ ৩২৫, ৩২৯ 
স্বরস ১৮০ 
স্বশক্তি ১৬৯ 
স্মতিব্যাখ্যা ৪৩৮ 
সাত্বক ধ্যান ৪১৫) ৪১৮ 
স্তোত্র,ব্যাখ্যা ৪৩৭ 
স্বাধিষ্ঠানচন্ ৩৩১ 
স্বস্তযয়ন ৪১৩ 

স্বামী,-ব্যাখ্যা ৪৩৩ 

হোম ১৯৯॥ ২১৯) ২৩১, ৩৩৫) ৩৪, ৩৯৫। 

৩৯৮, ৪৩০১ ৪০৬, ৪১৪) ৪১৬, ৪২৩, 

৪২৫-২৮, 



সঃযোজ্জন ও বর্জন 

পৃঃ পঞ্ডক্তি কোন পঙংক্তি 

৯১৪ 

২৫ 

89 

৬৪ 

৮৪ 

৯০৬ 

৯৩২ 

-৯৩৪ 

৯১৭ 

৩৩ 

২৯ 

৩০ 

১৯ 

৩০ 

২০ 

- বাশব্ের পর. 

১৬ 

ফল 
২৯ 

৩২ 

২৮ 

২৯ 

সুখ নেই 

৯ 

সংযোজন 

অগ্নিতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গসমূহ 

তেমনি শিবে জ্বীবগণ। তারা . 

অনাদি কমজজাত সর্বাদি 'উদ্ধাৰি 
দ্বার! বিচ্ছিন্ন । মৃঢ়চেতা মানুষেরা 

ন্বিজ নিজ সুখদ্বঃখজনক প্রৃণ্যপাপের . 

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সেই সেই 
জাতির (অর্থাং যার যার কর্ম- 

ফলানুসারে মনুষ্যত্ব গোত্ব ইত্যাদি 
ধর্মযুক্ত জীবশ্রের্ণীর) দেহ আম্মু এবং 
ভোগ নিয়ে রার বার জন্মলাভ 

করে। গ্রিয়ে, জ্ৰীবের সৃষ্ষ্প বা লিঙ্গ" 

শরীর মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত 

অক্ষয় থাকে । ৯-১১ 

পরলোকে ্ 

ওগো! বীরবন্দিতা, বেদাধ্যয়নে 

মুক্তি মিলে না ; শান্ত্রপাঠেও নয় । 
একমাত্র জ্ঞানেই মুক্তি মিলে ; এর 

অন্যথা হয় না ॥ ১০৫ 
৯ তা বি গ,-খ, ঘঃ 

১ 

২ 
অঙ্টীঙ্গ পুজার বাড়া পুজা নেই। 

মোক্ষের বাড়। ফল নেই। 

তীঃ 



পৃঃ গঙ্ক্ি কোন পঙক্তি 

৯১৪০ 

১৫৬ 

১৫৭ 

১৬১ 

১৮৯ 

২০২ 

২০৬ 

২১৭ 
২৪০ 
২৪১ 

২6৬০ 

২৭৭ 
২৮২ 
২৮৭ 

২৭ 

২৪ 

২৬ 

৯৬ 

২৮ 

৩০ 

৩৯ 

৩২ 

২৭ 

ত্চ 

সংযোজন 

বাশব্দের পর 

ক, গ, দ্ধ, 

দধাতু তে 

ব্রন্মেকরসকর করে 

সপাদলক্ষগ্রস্থে পঞ্চমখণ্ডে উদ্ধায়ায়তন্ত্রে 

্রী-পুবন্ধু- 
বান্ধব 

হলেও 

অনভিজ্ঞ হলে 

২৩ ১ক তা বি গ,*খ, ও এবং র গ,-ধৃত 

পাঠ ; তা বি গ, মধুমদালসান্। 

শরোমি ২ক তা বি গ,-গ, সমাধিনঃ ; এ, 
্ঘ, সমাধিনা ; &-৬, প্রৰুদ্ধা! তু 

বিশেষতঃ। 

ধ্যানেন ক্ষণমাত্রং 

হসন্তি 

২৯ &ক তা বি গ,-ঙ এবং র গঃশ্কৃত 

পাঠ; তা বি গ, জপেদেকোত্র-" 

বৃদ্ধযাহথব। মনুম্। 

কঃ 

করে, যার! বিদ্যাচোর ও গুরুদ্রোহী, 

বাসনাং তা বি গ,-খ, বাসনঃ। 

তাবিগ 

পদ এ,-্গ, দৃষ্টং ; এ, ঘ। ই্ষ্টং ৷ 

সংষোন্ধন ও বার্দন 9৬৩ 

কজন 

ধৃত পাঠ; তা 

বিগ, এবং 

রগ, 

দের প্রতি 

নিবসন্তি চ। 

১গ*ধৃত পাঠ 

এ, জ্ঞাতম্ 
ইঞ্টং; এ,-ঘ, 

জ্ঞানম্ ইং; 
ী, 



৪৬৪. কুলার্ণবতন্ত্রম্ 

পৃঃ পঙভি কোন পঙ্ক্তি সংযোজন 

বা শব্ের পর 

২৯৩ ২৯ ধৃত পাঠ তা বি গ, মহাপাঁতকজা নিন 
৩০৭ ২২ শিষ্ত 

৩১৬ ২৪ তাবিগ,” ঙ, 

৩২১ ২৯ নিকৃম্তয়েং। 65 তাবিগ,-্ঙ, 

৩৩৪ ২৫ তাবিগ,-_ ঙ, 
৩৬৯১ ২৭ তাবিগ,-_ খ, 

৪১১ ২৫ প্নুস্পসঙ্কোচ, ওঘত্রয় 

8৩৪ ৩১ ৩০ ঙ 

৪৩৯ ২& তাবিগ»__ ঙ, 

88৭ ২৯ তাবিগ,_ ঙ, 



সংশোধন 

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৩ ৩ ত্য হয় 1৮ 

৬ ২৯ বঙ্গ । ৰক্ম। 

১৩ ১১ জেোোক চিনাজেোক 

১৮ ১৮ জ্ঞান বিশেষ জ্ঞানবিশেষ 

২০ ২৯ শাতবাতাতাপ শীতবাতা তপ 

২১ & ষড়দর্শন ষড়্দর্শন 

৮৬২ ২৪ গলা অগ্রা 

২৬ ৮ তন্দ্রশাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্ 

২৮ ১ নিত্যানিত্যবস্তবিচার বোধ। নিত্যাত্যিবন্তবিচারবোধ । 

৩০ ২১ শ্রীকুলাণবতক্ত্রের শ্রীকুপার্ণবতন্ত্রের 
জীবস্থিতি কথন জীবস্থিতিকথন 
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৪১ ২৯ -গ -গঃ 
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৩০ 



-৪৬৬ 

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 

৪৯ ৬ 

৯ 
.&০ ৪ 
৫১ ২৪ 

২৮ 
২৯ 

৫২ ৯ 
১৫ 

৫৮ ১৩ 

৫৯ ৩১ 
৬০ ১৪ 
৬১ ১৪ 

২৭ 
৬৩ ২৭ 

৬৬ ১৩ 

৬৮ ১১ 

১৮ 

২৭ 
৩০ 

৬৯ ৩ 
9 
৮) 

১৯ 

৭৩ ১২ 

৭8৪  & 
৮ 

২৮ 
৭& ১০ 

২৩ 

কুলাণবতন্তরম 
অশুদ্ধ 

তজ্যত্যহো 

বসজ্ঞো 

যদবং 

তন্ম ম্সদাত্মকং 

সিদ্ধযে গীশ্বরো 

কোহনুজানীতে । 

কর্মহবজ্রোধিকো 

তাকে 

পাঁপম্। 
সূর্যদর্শনম চরেং 

জীবান্মৃক্তির 
সপির্মধুদকম্ 

স্বয়ং 

শঙ্কবী 

তন্মাত্তাদব 

সিদ্ধিমাতআনঃ 

নান্যৈরূপায়ে 

জানীয়াদদুপ্ধায়ায়ং 
বিজানতি 

শ্লোকাধটি 

নিবিকার 

বিবজিত 

পরায়াণ 

ষঃ 

শবেদ 

বিবজিত 

পরাণার্থান্ 

প্যন্যশস্ত্রাণি 

বাসষ্ঠাদি 
দুয়ায়তে 

শুদ্ধ 

ত্যজত্যহে 

সর্বজ্ঞো 

যদ্বং 

তম্মান্সদাতকং 

সিদ্ধযোগীম্বরো 

কোহনুজানীতে | 
কর্মৰন্ধোহধিকো 
তাকে 

পাপ! 

সুর্ধদর্শনমাচরেত । 

জীবন্মক্তির 
সপির্মধৃদকমূ্ 

ভূয়ঃ 

শহ্করী 

তম্মাতদেব 

সিদ্ধিমাত্মনঃ 

নান্ৈরপায়ে 

জানীয়াদুর্ধায়ায়ং 
বিজানাতি 

শ্লোকার্ধট 

নিবিকার 

বিবজিত 

পরায়ণ 

যঃ 

শবে 

বিবঞ্জিত 

্পার্ধন্ 
প্যন্যশান্ত্রাণি 

বসিষ্ভাদি 

দ্বরায়তে 



পৃষ্ঠা পঙ্জি 
৭৮ .. ২৬ 

৭৮ ২১ 

৭৯ ১৬ 

৩১ 
৯০ ২৪ 

৯১ ২৯ 
৯২ ২৬ 
৭৩ ৭ 

৯৪ ১১ 
৯৫ & 

১৬ 

৯৬ 
৯ 

১৬ 
২১ 
২৬ 

৯৭ ৪ 
১৩ 

১৫ 
৯৮ ১ 

৯ 
১৩ 

১০০ . ১৩ 

১৫ 

২৬ 

১০১ শিরোনাম 

৭ 

১৯ 

সংগে 

অশুদ্ধ 

ভাবহ্যা'ত 

বাণী ধাতারে 

অর্থ ' 
তন্ম নযন্ত্রমিমং 
বক্ষমাণেন 

্যাসোতমেতাম্ 

বিন্দৃবল্লভা 
শুশ্রুতবচন 

মধীশ্বরা 

ব্যাপকল্যাস। 

ভুঃ 

সজ্ঞভকম্ 

জঙ্খগয়োবিন্যাসেং 

মহাতললোকনিলয় 

 তলাতললোকনিলয় 

রসাতল-্জ্ঞানরহ্স্য) 

পাতাললোক নিলয় 

ভ্ববোলোক 

ভ্ববর্লোকরহস্যা! 
য বর্গঞ্চ 

য বর্গ 

জনলেকনিলয় গুপ্ততরা 

নিলয়াতিগুহযহাঁকিনী 

র্ঁ 

বিন্ 
সস্কন্ধ পার্শ্ব 

স্তান্বস্ত 

দ্বিতীয় উল্লাসঃ 

ত্রিতাবমূল 

_ এক কৃটেশ্ব্ষস্থা 

৯১০০ 

ভাবঘ্যি 
বাণীধাতারো 

অর্থে 
তম্মান্ান্ত্রমিমং 

বক্ষ্যমাপণেন 

স্তাসোত্বমোত্তমং 

থিন্দ্ববস্ত্রভা 
সুশ্রতবচন 

মধীশ্বরাঃ 
ব্যাপকন্যাঁস |” 

ভূঃ 

সংজ্ঞকম্ 

জজ্ঘয়ো বিন্যসেং 

মহাতললোকনিলয়-_ 

তলাতললোকনিলয়-_. 

রসাতললোক নিলয়- 
জ্ঞানরহ্স্য। 

পাতাললোকনিলয়-_ 

ভুবর্লোক 
ভূবর্লোকনিলয়রহস্ঠ! 

যবর্গঞচ 

যবর্গ 

জনলেশীকনিলয়গুগ্ততরা 
নিলয়াতিগুহ্যাহাঁকিনী 

ল 
বিন 
সঙ্কন্ধপাশ্্ব 

স্তালস্ত 

চতুর্থ উল্লাসঃ 

ত্রিতারমূল 

এককুটেশ্বর্যন্বা -: 



১০৯১ 

১১০ 

-১৯৯ 

৯১১৪ 

৯১৯৭ 

১৯৪৯১ 

১২০ 

১২৬ 

১২২ 

পঙ্ক্তি 

১২. 

১৮ 

১৮ 
০৩ 

৮ 

৯১৩ 

৯১৪ 

২৬ 

২৭ 

৯৯১ 

৫ 

১৫ 

২৯ 

২৩ 

২৪ 

কুলার্ববতক্ম্ 

অশুদ্ধ - 
সিদ্ধিমহোচ্ছ্ম্মাং 

ট 

রৌদ্রাম্ৰাম্বাদেব্যৈ | 
ষং সং 

জঙ্ঘাসু 
মাতৃকন্যাসমাচরেৎ 

জঙ্ঘা ূ 
অন্বাদেব্যৈ নমঃ 

অশ্বাদেব্যৈ 
লঁ 
পু 

খাস 
খাস 

ট 

কিলকিলীতি 

কিলকিলঃ 

কিলকিলা 

| 

লঁক্ষ 

লক্ষ" 

অঃ 

অগ্ধাম্ৰকা 

অন্য শিল্প প্রদাস্তিকা 

আধার 

যোগসিদ্ি 

নিক্ষমাত্র প্রমাণতঃ 

সংমৃজ্য 

দ্রাক্ষমাধুকং 

খার্ভ্ভর 
শতক্রতুফলং 

মধুকজা 

শুদ্ধ .... 

সিদ্ধিমহোক্ষুক্মাং 
রা | 

রৌদ্রাম্ৰাদ্দেব্যে 
ধস 

অভ্ঘাসু রড 

মাতৃকান্যাসম্ণচরেং 

. জজ্ঘা 

অম্বাদেব্যে নমঃ 

অম্বাদেব্যৈ 

ৃ এ ৮ 
খাস 

খাস 

চ 

কিলিকিলীতি 

কিলিকিলঃ 

কিলিকিলা 

ল্ 

ল- ক্ষ 

ল্* ক্ষ” 

অঃ | 

অদ্ধাম্ৰিকা 

অন্যশিষ্কপ্রদাস়িকা 

পাত্র 

যোগসিদ্ি- 

নিষমাত্রপ্রমাপতঃ 

সংস্বজ্য 

দ্রাক্ষমাধুকং 
খা্ভর 
শতক্রতুফলং 

মধুকজা 



৪ 

পৃষ্ঠা পঙ্্ক্তি 
১২৪ ১২ 

২৫ 

১২৭ ১» 

১২৮ 

৯২৯ ২৫ 

১৩০ ২৭ 

১৩৪ ১৬ 

১৪০ ১৫ 

১৪১ এ 

২৭ 

১৪২ ৯৭ 

১৪৩ . ৩১ 

১৪৫ ৬ 

১৯ 

১৪৬ ১ 

২৮ 

১৫০ ৮ 

৯২ 

গ 

২৪ 

১৫১ ২ 

& 

১৯ 
২৪. র+-8658,43 

১৫৩ .. ৬প' 

০৬, 

১৫৪ ২৮. 

২৯ 

১৫৫ ১৬... 
১৫৭ ১৯, 

১৩ 

সংশোধন 

অশুদ্ধ 

মাংষ 

কুর্যাদৈদ্ধব 
কৃলপুজাং 

শ্রীচক্রদর্শনম্ 

তা বি গ,-ধৃত 

তদ্বভয় 

কৌলচারে 

পূর্ণাভিষেকবিহিতো 

গুরুপদেশসংযুক্তঃ 

পুর্ণাভিষেকসহিতো 
ধাত্বা 

বিধানবিং 

জলন্ধরপীঠ 

স্থাপ্যর্ভযচযাসবেন 

দ্বর্গন্ধেরগন্ধবজিতৈঃ 

সৌখংচ 
সদাশিব তত্ব 

নাদাভ্ভূতা 

নবষদ্বরসদ্ 
 আযম্ৰকং 
'সুরয়ঃ 

পরে 

, কৃত্বা্থ্যং 

ক্লীং 

মাতৃক! 

প্রষ্প ক্ষতৈ 

মন্ত্রৈস্ত চ 

: €৭১-৭হ ল্লোকে বিবৃত ) 

স্তরের 

. যঃ 

শুদ্ধ 
মাংস 

কুর্যাদ্দৈব 

কুলপুজাং 
শ্রীচক্রদর্শনম্ 

তা বি গ,-৬,-ধৃত 

তদ্বভর্য 

কোলাচারে 
পুর্ণাভিষেকসহিতো 
গুরূপদেশসংযুক্তঃ 

পূজাভিষেকবিহিতো 
ধ্যাত্বা 

বিধানবিং 

জালন্ধরপীঠ 

স্থাপ্যাভ্যর্চটাসবেন 

দ্বর্গন্ধৈরগন্ধবজিতৈঃ 
সৌখ্যঞ্চ 

সদাশিবতত্ 

 নাদোড্ৃতা 

হৃষদ্বরসদ্বতসদ্ 

ও ত্র্যম্ৰকং 

সুরয়ঃ 
 দধাতু তে 
পরেও 

কৃত্বার্থ্যং 
রী" 

মাতৃকা, মি 
পৃষ্পাক্ষতৈ 
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২২০ ২৪ 

২২৯ ১ 

২১৯ 

২২৭ ১২ 

১৪ 

২২৮ ২১ 
২২৯ ৩৯ 

২৩৩ গু 

সংশোধন 

অশুদ্ধ 

তা বি গ, -স্ঘলস্তি 

ভাবতন্ময়তা 

অনাকুলমসাঃ 

পাত্রমুদ্ধত্য 
পৌঢুল্লাস 

অদীক্ষিতৈরণাচারৈ 

বিত্তমঃ 

বন্ধুবান্ধবদের প্রতি 
হলেও যারা 

অনভিজ্ঞ তাদের 

পুর্বদক্ষিণযোরৈক্য 

হ্যাচার্যসাময়িক সাধক 
সর্বদা___, 

ৰন্গ 

মাতরং 

ষারা 

তন্দ্রাঃ 

কণডতিঃ 
মধুমদাকুলান্ 

বহিনৈব 

আকাঙ্ছিত 

প্রৰৃদ্ধস্তৎসমাহিতঃ 

নিগলিতাথ 

নিজরূপনিমগ্রঃ 

নিবিকল্প 

মবমানত্ত 

সন্তষ্টা নিছর্্]1 

নিদ্বন্্ব 

সংস্কৃতঃ 

এ, “৬, 

: খু 

8৭১ 

শুদ্ধ 

তা বি গ, -৬, স্থলত্তি 

ভাব তম্ময়তা 

অনা কৃলমনাঃ 

পাত্রমুদ্ধত্য 
প্রোঢ়োল্লাস 

অদীক্ষিতৈরনাচারৈ 

বিতমাঃ 

বন্ধুবান্ধব 

হলেও 

অনভিজ্ঞ হলে তাদের 

পুর্বদক্ষিণয়োরৈক্য 

হ্যাচার্্যসাময়িকসাধক 

সবদা-_ 

ৰন্জ 

মাতরঃ 

ধারা 

তন্ত্রাঃ 

কণ্ডতিঃ 

মধুমদাকুলান্১ক 

বহির্নৈব 

আকাঙজ্কিত 

প্রৰৃদ্ধস্তৎংসমাহিতঃ২ 

নির্গলিতার্থ 

নিজরাপনি্নগ্নঃ 

নিবিকল্প 
মবমানাস্ত 

সন্তহ্টাঃ নিদ্বন্দ্াঃ 

নিদ্বন্থ্ 

সংস্মৃতঃ 

তা বিগ, 

খলু 



৪৭২: 

পৃতী পঙ্ক্তি 
২৩২. ৩০৩. 

(ই. 

৩৩ ৬৬ 

২৩৫ ৯ 

৯ 

৩০ 

২৩৮ ১৫ 

২৪১ ১৮ 

২৪৩ ৭ 

২৪৮ ১১ 

১২ 

১৪ 

১০১ 

২৫৫ ২৩ 

২৬৭ ৩১ 

২৭৩ ২৯ 

২৭৪ ১৬, 

২৪ 

২৭৬ 

২৭৬ ৩০. 

২৭৭... ,% 

১৮. 

২৭৯ ৩০ 

২৮১ ৭ | 

২৬. 
২৮২ ১০ 

৩২ 

২৮৪ ২৮ 

২৮৬ 

২৮৭ 

১৮. 

৬. 

২৭ 

কুলাপ বতস্ত্রম্ 

অশুদ্ধ 

কুলযোগিকে 

যোগীশ্বরাপিতম্ 

শিবেতেনৈব 

কুল 

পুষ্পং 
যোগেযোগীশ 

পরমেষ্ঠি গুরু 

ৰুদ্ধ্যাবধিষ্মনৃম্ 
তাম্ৰুলং 

ভোজ্য সমন্বিতম্ 

ভত্তয 

দেবী স্টোতর 

দেবী মন্ত্র 

অর্থসামর্থানৃযায়ী 
কুলযোধিতে 

উল্লঙ্খয 

যোষিতাম্ 

যোগিনীসিদ্ধিরপক 

যোগ্সিনী 
করিলে 

তাবিগ, স্ধত 

করে 

ব্রন্ম প্রা ত 

বৈষ্কবামতাঃ . 
দারিদ্র 

সু 

আজ্ঞাসিদ্ধিকার: 

এঁ, বাসনাং । 

পঞ্চখণ্ডান্তরগত 

তার 

দ্বষ্টং ৷ 

০টি 

কুলযোগীকে 

যোগীশ্বরাপিতম্ 
শিবে তেনৈব 

ফুল 

পত্রং 

যোগযোগীশ 

পরমেষ্টিগুরু 

বৃদ্ধা বধির্সনৃম্ক 
তাম্বৃলং 

ভোজ্যসমন্থিতম্ 
ভক্ত্যা 

দেবীমষ্টোতর 

দেবীমন্ত্র 

অর্থ-সামর্থ্যানৃযায়ী 
কুলযোধিতি 

উল্লজ্ঘ্য 

যোষিতম্ 

যোগিনী সিদ্ধিরপক 

গ্রষ 

করলে 

তা বি গ, -৬, স্ধৃত 

করেঃ 
ব্রন্মপ্রতি 

বৈষ্ণব! মতাঁঃ 

দারিদ্র্যং 

স্যুঃ 

আজ্ঞাসিদ্ধিকর 

রগ? বাসনাং £ 

পঞ্চমখণ্ডাত্তর্গত 

আর 

- দুষ্ট £ 



পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 
২৮৭ ২ 

২৯৩ ২৯ 

২৯৭ ১৭ 

২৯৯ ১৮ 

৩২ 

৩০৩ ৭ 

৩০৫ ১৫ 

৩১১ ২৮ 

৩১৫ ৭ 

৩১৬ ২৪ 

৩১৮ ৩ 

৩২১ ২৯ 

৩২২ ১৪ 

২৬. 

৩২৩ ৩০ 

৩২৫ ২৮ 

৩২৯ & 

৩৩০ ৬ 

৬৩২ [2 

২৭ 

৩৩৪ ২৫ 

৩৪৭ 

৯ 

১৪ 

৩৫৬ ৬ 

৩৬০ ২৯ 

৩৬১ ১৫ 

৩৬৪ ৯২ 

২৪ 

৬৫ ১৪ 

সংশোধন 

অশুদ্ধ 

পদঞ্চ । 

স্ধৃত পাঠ । 

যস্ত 

বহিষ্কার যোগ্য 

স্বতি গু“রু 

তদ্গুরো্যদি 
বিহিত 

ড্রোহকারিনং 

কামিনী পুজকং 

তাবিগ,_ সৌখ্যমাজ্ঞা 

£সঙ্ষ বাসনা দিস 

৪ অবিচ্ছিন্ন সমাহহ্ট। 

ভূতভবো 

শক্যতে 

খ ঘটং 

করণবুদ্ধীক্ডিয়ত্ব 

পশুজ্ঞেয় 

দলসমূহে 

ক্রিয়ায়াসার্দিরহিতঃ 

প্রিয়ায়াসদিরহিতঃ 

তা বি গ,__দেবদুর্লভঃ 

দ্বকৃদীক্ষা! 

দ্বকৃদীক্ষা 

সাংসগিক 

পুনর্লবেধ্বাত্তমং 
লান্ত্ 

সপাদ্ 

সা 

পদার্থেঃ 

দেবায়তনং 

৪৭৩ 

শুদ্ধ 

পদর্ঃ ঃ 

ধৃত পাঠ 3 

যস্ত 

বহিক্ষারযোগ্য 

স্বৃতিগ্রু 

তদ্গুরোত্ধদি :. 

বিহিত । 

ফ্রোহকারিণং 

কামিনীপুজকং ': 

তা বি গ,__ঙ, সৌখ্ামাজ্ঞা 

ঃসঙ্গবাসনা দিস 

১ ত। বি গ,-ঙ, অবিচ্ছিন্ন 

সমাহষ্ট। 

ভূতভব্যো 

শক্তে 

খ, ঘটং 

করণবুদ্ধীন্দ্িয়ত্ব 

পশুডেয় 

দলসমূহে । 

ক্রিয়ায়াসাদির হিতং 

প্রিয়ায়াসাদিরহিতং 

তা বি গ,_-৬, দেবদ্র্লভঃ 

দৃগ্দীক্ষা 
দৃগ্দীক্ষা 

সাংসগিক 

পুনর্লৰেধ্বাত্তমং 

নাত্র 

সপাদ-_ 
বা 
পদার্খেঃ 

দেবতায়তনং 
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পৃষ্ঠা 
৩৬৯ 

৩৭৫ 
৩৮২ 

৩৮৩ 

৩৮৫ 

৩৮৮ 

৩৯৫ 

৩৯৬ 

৩৯৮ 

৩৯৯ 

৪০৯ 

৪০৬ 

৪০৮ 

৪১৪ 

৪১৫ 

৪১৬ 

৪২৫ 

৪৩২ 

৪৩৩ 

৪৩৫ 

৪৩৭ 

5988 

৪8৪৬ 

581 

পঙ্ক্তি 

২১ 

১৮ 

২০ 

ঘ0 

১২ 

১৭ 

১৩ 

৮ 

১৬ 

ইত 

২৯ 

৬, ৭ 

১ 

২৯ 

২০ 

১৬, 

১৮ 

৮ 

২৫ 

০0 

২৯ 

৩১ 

১১ 

৩১ 

১ 

কুলার্ণবতন্তরম 
ন্মৃশুদ্ধ 

ুদ্ধযা 
অক্ষরাক্ষর সংযুক্তো 

যাবনক্দ্রাদ্য 

অরিমস্ত্রের 

ষড়দশ 

যান্তৈঃ 

জপ, 

নিছন্দ 

(হোং) 
সংস্থতে 

সমভ্যইসেদৃভীষ্টান্ 

উদ্দীষ্ট 

পৃথক 

পাত্রাধরার্দিকশতং 

তা, 

ত্রীং 

সাবিত্রীমৃতিবংসাদি 
সাবরর্ণাং 

নিবোধেন 

জ্ঞানাচিং 

্বাত্মানুবন্ধত্মাং 
ছ্ধতসংক্কারৰন্ধনাং 

তর 

চারিতাজআ্সবিকাশাচ্চ 

চারিতার্থবিকারাচ্চ 

নবানন্দপ্রজনন্যত্তর্পণং 

পঞ্চাঙ্গোপাসনোনষ্টদেবতা 

তাবিগ; 

মুদ্বাসনম্ 

শুদ্ধ 

ৰদ্ধ্যা 

অক্ষরাক্ষরসংযুক্ো। 

যাবন্যন্ত্রাদ্য 

অরি মন্ত্রের 

ষড় দশ 

যাস্তৈঃ 
ব)ক্তিকে 

নিদ্বন্দ্ 

(হংসঃ) 

সংস্কতে 

সমভ্যসেদভীঙ্টান্ 
উদ্দষ্ট 

পৃথক্ 
পাত্রাীধারাদিকশতং 

তাম্র 

সৌঃ 

সাবিত্রীমৃতিবংশাদি 
সাবরণাঁং 

নিরোধেন 

জ্ঞানচিং 

স্বাত্মানুবন্ধত্বাং 

দ্ধতসংক্কারৰন্ধনাং 

তব 

চরিতাত্মবিকাশাচ্চ 

চরিতার্থবিকারাচ্চ 

নবানন্দপ্রজননাতর্পণং 

পঞ্চাঙ্গোপাসনেনেষ্টদে বতা 

তা বি গ-_ 

স্বথাসনম্ 
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